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s-bag

 
4 worki na kurz

Jeden standard dla wszystkich

Pochłanianie zapachów

Idealny dla właścicieli zwierząt

 

FC8023/04 Worek s-bag® Anti-Odour
Materiał pochłaniający zapachy — idealny dla właścicieli

zwierząt

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

Pochłanianie zapachów

Pochłania i neutralizuje nieprzyjemne zapachy

Lepsza wydajność i filtracja

Filtrowanie 99% drobnych cząsteczek kurzu

Najwyższy poziom jakości i higieny

Higieniczne zamknięcie umożliwia łatwe wyrzucanie worka

Syntetyczny materiał o wysokiej odporności wyprodukowany w Szwecji



Worki do odkurzaczy FC8023/04

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®.

Pochłania nieprzyjemne zapachy

W przeciwieństwie do zwykłych worków do

odkurzaczy worek s-bag® Anti-Odour jest

wykonany z odpornego, syntetycznego

materiału pokrytego warstwą wosku, która

umożliwia pochłanianie nieprzyjemnych

zapachów i utrzymywanie ich we wnętrzu

odkurzacza. Ten worek jest idealny dla

właścicieli zwierząt.

Wysoki stopień filtracji

Syntetyczny materiał tego worka do

odkurzacza umożliwia filtrowanie do 99%

kurzu i innych cząsteczek. Filtrowanie jest

efektywniejsze niż w przypadku zwykłych

worków papierowych i pomaga usunąć z

powietrza cząsteczki alergenów.

Materiał o wysokiej odporności

Worek s-bag® Anit-Odour 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

PowerLife: FC8320 – FC8329, FC8450–

FC8459

PowerGo z serii 2000: FC8240 – FC8246,

FC8293 – FC8296, FC8250, FC8253, FC8289

Performer Compact z serii 3000: FC8366 –

FC8367, FC8370 – FC8379, FC8383 –

FC8389

Performer Active z serii 5000: FC8563,

FC8574 – FC8579, FC8584 – FC8589

Jewel: FC9050 – FC9079

Performer: FC8680 – FC8682, FC9150–

FC9179

PerformerPro: FC9180 – FC9199

Performer Expert: FC8720–FC8728

Performer Silent z serii 7000: FC8741,

FC8743, FC8745, FC8779 – FC8786

Performer Ultimate: FC8921 – FC8925,

FC8941 – FC8957
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