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Prawdopodobnie najchętniej kupowany worek

na kurz na świecie

Dłuższe działanie, lepsza filtracja

s-bag® to uniwersalny worek na kurz do wszystkich odkurzaczy workowych

Philips i Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Kupując worki na wymianę,

szukaj logo s-bag®. Korzystanie z nieoryginalnych worków może doprowadzić do

uszkodzenia odkurzacza.

Jeden standard — żadnych kłopotów

Uniwersalny standard ułatwia wybór

Filtracja antyalergiczna

Antyalergiczny, idealny dla osób cierpiących na astmę lub alergię

Pieczęć jakości ECARF — możesz jej zaufać

Najwyższy poziom jakości i higieny

Higieniczne zamknięcie umożliwia łatwe wyrzucanie worka

Syntetyczny materiał o wysokiej odporności wyprodukowany w Szwecji



Worki do odkurzaczy FC8022/03

Zalety Dane techniczne

Uniwersalny standard

Oryginalny worek Philips s-bag® może być

używany we wszystkich odkurzaczach

workowych Philips i Electrolux Group

(Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Zapomnij o

wiecznych problemach ze znalezieniem worka

do odkurzacza — po prostu szukaj logo s-bag®.

Działanie antyalergenowe

Antyalergiczny worek s-bag® z wysokim

poziomem filtracji umożliwia wychwytywanie

pyłków, cząsteczek kurzu, roztoczy oraz

alergenów z sierści kotów o wielkości

1 mikrona. Ten poziom filtracji znacząco

zmniejsza ryzyko narażenia członków Twojej

rodziny na kontakt z alergenami oraz poprawia

jakość życia osób cierpiących na astmę i

alergie.

Pieczęć jakości ECARF

Antyalergiczny worek s-bag® Anti-Allergy firmy

Philips został nagrodzony znakiem jakości

ECARF. Świadczy ona o wysokim

poziomie filtracji, jaką cechuje się produkt.

Znak jakości ECARF został stworzony, aby

pomóc alergikom w wyborze odpowiednich

produktów i usług.

Materiał o wysokiej odporności

Antyalergiczny worek s-bag® jest wykonany z

syntetycznego materiału o wysokiej

odporności. Został wyprodukowany w Szwecji.

Higieniczne zamknięcie

Opatentowany system zamknięcia worka s-

bag® firmy Philips umożliwia łatwe i czyste

wyrzucenie worka bez rozsypywania

zebranego w nim brudu.

Dane techniczne akcesoriów

Liczba worków na kurz: 4

Przeznaczone dla modeli

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 Group: Odkurzacze workowe

Electrolux, Odkurzacze workowe Tornado,

Odkurzacze workowe Zanussi
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