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Egy szabvány minden típushoz

Szagok megkötése

Ideális a kisállattartóknak

 

FC8023/04 Anti-Odour s-bag®

Megköti a szagokat, ideális kisállattartók számára

S-bag® univerzális porzsák minden Philips és Electrolux (Electrolux, AEG, Volta,

Tornado) porzsákos porszívóhoz. Cserezsákok vásárlásakor keresse az s-bag®

logót. A nem eredeti zsákok kárt tehetnek a porszívójában.

Egyetlen szabvány, nincs összekeveredés

Univerzális szabvány az egyszerű választás érdekében

Szagok megkötése

Elnyeli és semlegesíti a kellemetlen szagokat

Jobb teljesítmény és szűrőképesség

Kiszűri a finom por 99%-át

Kiváló minőség és higiénia

Higiénikus zárórendszer az egyszerű eltávolítás érdekében

Rendkívül ellenálló, szintetikus anyag, Svédországban készült



Porzsák FC8023/04

Fénypontok Műszaki adatok

Univerzális szabvány

Az eredeti Philips s-bag® minden Philips és

Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta,

Tornado) porzsákos porszívóhoz használható.

Felejtse el a porzsákok keresésének végtelen

gondját, keresse az s-bag® logót.

Elnyeli a kellemetlen szagokat

A hagyományos porszívóporzsákokkal

ellentétben az Anti-Odour s-bag® szagelnyelő

viaszréteggel bevont, ellenálló, szintetikus

anyagból készül, amely így csapdába ejti a

kellemetlen szagokat, és megakadályozza,

hogy megszökjenek a porszívóból. Ez a

porszívóporzsák ideális a kisállattartók

számára.

Nagy szűrőkapacitás

A porszívóporzsák szintetikus anyaga képes

kiszűrni a por és a részecskék 99%-át.

Hatékonyabban szűri meg a levegőt a normál

papír porzsákokhoz képest, és segít

megszabadulni a levegőben található

részecskéktől , például allergénektől.

Rendkívül ellenálló anyag

Az Anti-Odour s-bag® rendkívül ellenálló,

Svédországban gyártott, szintetikus anyagból

készült.

Higiénikus zárórendszer

A Philips s-bag® szabadalmaztatott

zárórendszere lehetővé teszi az egyszerű és

tiszta poreltávolítást, a belsejébe zárt

szennyeződés kiömlése nélkül.

A tartozék jellemzői

A porzsákok száma: 4

A következőkhöz használható:

PowerLife: FC8320 - FC8329, FC8450 -

FC8459

2000-es sorozat, PowerGo: FC8240 -

FC8246, FC8293 - FC8296, FC8250, FC8253,

FC8289

3000-es sorozat, Performer Compact:

FC8366 - FC8367, FC8370 - FC8379, FC8383

- FC8389

5000-es sorozat, PerformerActive: FC8563,

FC8574 - FC8579, FC8584 - FC8589

Jewel: FC9050 - FC9079

Performer: FC8680 - FC8682, FC9150 -

FC9179

PerformerPro: FC9180 - FC9199

Performer Expert: FC8720 - FC8728

7000-es sorozat, Performer Silent: FC8741,

FC8743, FC8745, FC8779 - FC8786

performer ultimate: FC8921 - FC8925,

FC8941 - FC8957
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