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Formentlig verdens mest solgte støvpose
Længere brugstid, bedre filtrering

s-bag® er den universelle støvpose til alle støvsugere med pose fra Philips og

Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Når du køber nye poser, skal du bare

kigge efter s-bag®-logoet. Brug af ikke-originale poser kan beskadige din

støvsuger.

Én standard, uden besvær

En universel standard gør valget nemt

Anti-allergifiltrering

Anti-allergi, ideelt til astma og allergikere

ECARF kvalitetsmærke for pålidelige resultater

Topkvalitet og bedst mulig hygiejne

Hygiejnisk lukkemekanisme til nem bortskaffelse

Syntetisk materiale med stor modstandsdygtighed, fremstillet i Sverige



Støvsugerposer FC8022/03

Vigtigste nyheder Specifikationer

Universel standard

Den originale Philips s-bag® kan anvendes til

alle støvsugere med pose fra Philips og

Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta,

Tornado). Slip for besværet med uendelig

søgen efter en støvpose, se blot efter s-bag®-

logoet.

Anti-allergeneffekt

s-bag ® Anti-Allergy anvender kraftig filtrering

til at opsamle pollen, støvpartikler, støvmider,

mide- og katteallergener helt ned til 1 mikron.

Et sådant filtreringsniveau reducerer familiens

eksponering for allergener markant og er til stor

fordel for astmatikere og allergikere.

ECARF-kvalitetsmærke

Philips s-bag® Anti-Allergy er blevet tildelt

ECARF-kvalitetsmærket. Dette mærke vidner

om de høje filtreringsniveauer, som denne

støvsugerpose præsterer. ECARF-

kvalitetsmærket er blevet iværksat for at hjælpe

allergipatienter med at vælge de rigtige

produkter og tjenester.

Utroligt modstandsdygtigt materiale

s-bag® Anti-Allergy er udført i et utroligt

modstandsdygtigt, syntetisk materiale og

fremstillet i Sverige.

Hygiejnisk lukkemekanisme

Den patenterede lukkemekanisme i Philips s-

bag® gør den nem at bortskaffe, uden at det

opsamlede støv og snavs slipper ud af posen.

Specifikationer for tilbehør

Antal støvposer: 4

Velegnet til

AirStar: FC8220 - FC8229

City Line: FC8400 - FC8439

EasyLife: FC8130 - FC8139

Expression: FC8600 - FC8629

HomeHero: FC8910 - FC8919

Impact: FC8350 - FC8399

Jewel: FC9050 - FC9079

Mobilo: FC8500 - FC8579

Performer: FC9150 - FC9179

PowerLife: FC8450 - FC8459

SilentStar: FC9300 - FC9319

SmallStar: FC8230 - FC8260

Specialist: FC9100 - FC9139

Studio(Power): FC9080 - FC9089

Universe: FC9000 - FC9029

Electrolux Koncernen: Electrolux-støvsugere

med pose, Tornado-støvsugere med pose,

Zanussi-støvsugere med pose
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