
Торби за

прахосмукачки

s-bag

  4 x торбички за прах

Един стандарт за всички

Противоалергенно филтриране

 
FC8022/04

s-bag® против алергии

По-добро филтриране, идеално за страдащи от алергии

s-bag® е универсалната торбичка за прах за всички прахосмукачки с торбичка Philips и

Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Когато закупувате торбички за смяна, просто

потърсете логото на s-bag®. Използването на неоригинални торбички може да повреди

прахосмукачката ви.

Един стандарт, без проблеми

Универсален стандарт за лесен избор

Противоалергенно филтриране

Противоалергенна, идеална за страдащите от астма и алергии

Водещо качество и хигиена

Хигиенична система за затваряне за лесно изхвърляне

Високо устойчив синтетичен материал, направен в Швеция
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Универсален стандарт

Оригиналната Philips s-bag® може да се използва за

всички прахосмукачки с торбичка Philips и Electrolux

Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забравете за

досадното безкрайно търсене на торбичка за прах,

просто потърсете логото на s-bag®.

Противоалергичен ефект

s-bag® против алергии има висока степен на

филтриране, за да улавя полени, частици прах,

прашни акари, алергени от акари и котки с размер от

1 микрон. Това ниво на филтриране значително

намалява излагането на алергени в семейството ви и

е полезно за страдащите от астма и алергии.

Високо устойчив материал

s-bag® против алергии е направена от високоустойчив

синтетичен материал, произведен в Швеция.

Хигиенична система за затваряне

Патентованата система за затваряне на торбата

Philips s-bag® позволява лесно и чисто изхвърляне,

без разпиляване на събрания прах.

Данни за аксесоарите

Брой торби за прах: 4

Подходящо за

PowerLife: FC8320 - FC8329, FC8450 - FC8459

Серия 2000, PowerGo: FC8240 – FC8246, FC8293 –

FC8296, FC8250, FC8253, FC8289

Серия 3000, Performer Compact: FC8366 - FC8367,

FC8370 – FC8379, FC8383 - FC8389, XD3000,

XD3010, XD3030, XD3100, XD3110, XD3112,

XD3140

Серия 5000, PerformerActive: FC8563, FC8574 –

FC8579, FC8584 - FC8589

Jewel: FC9050 – FC9079

Performer: FC8680 – FC8682, FC9150 – FC9179

PerformerPro: FC9180 – FC9199

Performer Expert: FC8720 – FC8728

Серия 7000, Performer Silent: FC8741, FC8743,

FC8745, FC8779 – FC8786

Performer Ultimate: FC8921 - FC8925, FC8941 -

FC8957
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