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Vienas standartas tinka visiems
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„s-bag®“ sugeriantis kvapus

Sugeria kvapus, idealus gyvūnų augintojams

„s-bag®“ yra universalus dulkių maišelis, skirtas visiems „Philips“ ir „Electrolux“

(„Electrolux“, AEG, „Volta“, „Tornado“) dulkių siurbliams su maišeliu. Pirkdami

keičiamus maišelius, ieškokite „s-bag®“ logotipo. Naudodami neoriginalius

maišelius galite sugadinti siurblį.

Vienas standartas, jokių rūpesčių

Paprasta pasirinkti dėl universalaus standarto

Sugeria kvapus

Sugeria ir neutralizuoja nemalonius kvapus

Geresni rezultatai ir filtravimas

Filtruoja iki 99 % dulkių

Aukščiausia kokybė ir higiena

Higieniška uždarymo sistema – lengviau pašalinsite maišelį

Itin atspari sintetinė medžiaga, pagaminta Švedijoje
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Ypatybės Specifikacijos

Universalus standartas

Originalus „Philips s-bag®“ tinka naudoti su

visais „Philips“ ir „Electrolux Group“

(„Electrolux“, AEG, „Volta“, „Tornado“) dulkių

siurbliais su maišeliu. Kad išvengtumėte

nesibaigiančios dulkių maišelių paieškos,

paprasčiausiai ieškokite „s-bag®“ logotipo.

Sugeria nemalonius kvapus

Priešingai nei kiti dulkių maišeliai, „s-bag®“

sugeriantis kvapus maišelis pagamintas iš

atsparios sintetinės medžiagos, kuri padengta

kvapą sugeriančiu vašku, todėl sulaiko

nemalonius kvapus ir neleidžia jiems sklisti iš

dulkių siurblio. Šis dulkių siurblio maišelis

puikiai tinka auginantiems gyvūnus.

Aukštas filtravimo lygis

Sintetinė dulkių siurblio maišelio medžiaga

filtruoja iki 99 % dulkių ir smulkių dalelių. Ji

filtruoja orą veiksmingiau už įprastus

popierinius maišelius ir surenka ore esančius

alergenus.

Itin atspari medžiaga

„s-bag®“ kvapus sugeriantis maišelis yra iš itin

atsparios sintetinės medžiagos, pagamintas

Švedijoje.

Higieniška uždarymo sistema

Patentuota „Philips S-bag®“ uždarymo sistema

leis lengvai ir švariai pašalinti maišelį,

neišbarstant viduje esančių nešvarumų.

Priedų specifikacijos

Dulkių maišelių skaičius: 4

Tinka naudoti su

„PowerLife“: FC8320 - FC8329, FC8450 –

FC8459

2000 serija, „PowerGo“: FC8240 – FC8246,

FC8293 – FC8296, FC8250, FC8253, FC8289

3000 serija, „Performer Compact“: FC8366 –

FC8367, FC8370 – FC8379, FC8383 –

FC8389

5000 serija, „PerformerActive“: FC8563,

FC8574 – FC8579, FC8584 – FC8589

„Jewel“: FC9050 – FC9079

„Performer“: FC8680 – FC8682, FC9150 –

FC9179

PerformerPro: FC9180 – FC9199

Performer Expert: FC8720 – FC8728

7000 serija, „Performer Silent“: FC8741,

FC8743, FC8745, FC8779 – FC8786

Performer Ultimate: FC8921 – FC8925,

FC8941 – FC8957
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