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Förmodligen den mest sålda dammsugarpåsen i

världen

Räcker längre, bättre filtrering

Dammsugarpåsarna s-bag® kan användas till alla dammsugare med påse från

Philips och Electrolux (Electrolux, AEG, Volta och Tornado). Titta bara efter s-

bag®-logotypen när du köper nya dammsugarpåsar. Om du använder påsar som

inte är originalpåsar kan det uppstå skador på dammsugaren.

En standard, inget krångel

Enkla val tack vare en universell standard

Anti-allergifiltrering

Antiallergi, perfekt för astmatiker och allergiker

ECARF-kvalitetsintyget står för resultat du kan lita på

Bästa kvalitet och hygien

Hygieniskt förslutningssystem för enkel kassering

Syntetiskt material med högt motstånd, tillverkat i Sverige



Dammsugarpåsar FC8022/03

Funktioner Specifikationer

Universell standard

Den ursprungliga Philips s-bag® kan användas

för alla dammsugare från Philips och Electrolux

Group (Electrolux, AEG, Volta Tornado) med

påse. Slipp krånglet med att leta efter en

dammsugarpåse. Titta bara efter s-bag®-

logotypen.

Antiallergeneffekt

s-bag® Anti-Allergy har hög filtrering för att

fånga upp pollen, dammpartiklar,

dammkvalster, kvalsterallergener och

kattallergener så små som 1 mikron. Den här

nivån av filtrering avlägsnar avsevärt familjens

exponering för allergener och är perfekt för

astmatiker och allergiker.

ECARF-kvalitetsintyg

Philips s-bag® Anti-Allergy har tilldelats

ECARF-kvalitetsintyget. Det här intyget vittnar

om de höga filtreringsnivåerna i

dammsugarpåsen. ECARF-intyget har skapats

för att hjälpa allergipatienter att välja lämpliga

produkter och tjänster.

Mycket tåligt material

s-bag® Anti-Allergy är tillverkad i ett mycket

motståndskraftigt syntetiskt material som

produceras i Sverige.

Hygieniskt förslutningssystem

Philips s-bags® patenterade

förslutningssystem gör att du enkelt kan slänga

påsen utan att spilla ut dammet inuti.

Specifikationer för tillbehör

Antal dammsugarpåsar: 4

Passar för

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: Electrolux-dammsugare

med påse, Tornado-dammsugare med påse,

Zanussi-dammsugare med påse
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