
 

 

Philips s-bag
Торби за прахосмукачки

3 x торбички за прах
Един стандарт за всички
80% по-дълъг живот
Вместимост от 5 л XXL

FC8027/01
s-bag® Ultra Long Performance

Максимална вместимост и ефективност при почистване
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

Максимална производителност и филтриране
• 80% по-дълъг живот от традиционните торби за прахосмукачки
• Вместимост от XXL 5 л за екстремно всмукване дори когато торбата се напълни
• Материал с няколко слоя за отлично филтриране
• Сертифицирано от TÜV за надеждност при работа

Водещо качество и хигиена
• Хигиенична система за затваряне за лесно изхвърляне
• Високо устойчив синтетичен материал, направен в Швеция



 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®.

Изключително дълготрайна употреба

s-bag® Ultra Long Performance издържа 80% 
по-дълго от традиционните торби за 
прахосмукачки. Специалният синтетичен 
материал на торбата и вместимостта от 5 л 
XXL гарантират оптимална въздушна струя 
за поддържане на силата на всмукване на 
вашата прахосмукачка за по-дълго време.

XXL 5 л за екстремно всмукване

Синтетиченият материал с висока 
производителност на тази торба гарантира 
оптимална въздушна струя и предоставя 
екстремна всмуквателна мощ по време на 
целия живот на торбата на 
прахосмукачката. Използвайте 
вместимостта от XXL 5 л на торбата за 
екстремно всмукване дори когато торбата 
се напълни!

Топ вместимост за филтриране

Благодарение на отличното филтриране в 
материала с няколко слоя се улавят дори 
най-фините частици, което допринася за 
по-добър резултат при почистване и по-
чист въздух във вашия дом, като ви помага 
да се отървете от частиците във въздуха, 
като например алергените.

Сертифицирано от TÜV

Philips s-bag® Ultra Long Performance е 
самостоятелно изпитана и сертифицирана 
от TÜV Rheinland Group.

Хигиенична система за затваряне

Патентованата система за затваряне на 
торбата Philips s-bag® позволява лесно и 
чисто изхвърляне, без разпиляване на 
събрания прах.

Високо устойчив материал

s-bag® Ultra Long Performance е направена 
от високоустойчив синтетичен материал, 
произведен в Швеция.
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Данни за аксесоарите
• Брой торби за прах: 3

Подходящо за
• Performer: FC8680 – FC8682, FC9150 – FC9179
• PerformerPro: FC9180 – FC9199
• Performer Expert: FC8720 – FC8728

• Серия 3000: XD3000, XD3010, XD3030, 
XD3100, XD3110, XD3112, XD3140

• Серия 7000, Performer Silent: FC8741, FC8743, 
FC8745, FC8779 – FC8786

• Performer Ultimate: FC8921 - FC8925, FC8941 - 
FC8957
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