
Prachové sáčky do
vysavačů

s-bag

 
3 x prachový sáček

Jeden standard pro všechny
vysavače

O 80 % delší životnost

Kapacita 5 l XXL

 
FC8027/01

Sáček s-bag® Ultra Long Performance

Maximální kapacita a výkon při čištění

s-bag® je univerzální prachový sáček pro všechny sáčkové vysavače společností Philips a Electrolux (Electrolux,

AEG, Volta, Tornado). Při nákupu náhradních sáčků hledejte logo s-bag®. Použití neoriginálních sáčků může

způsobit poškození vysavače.

Jeden standard, žádné starosti

Univerzální standard pro snadný výběr

Maximální výkon a filtrace

O 80 % delší životnost než tradiční sáčky do vysavače

XXL sáček s kapacitou 5 l a mimořádný sací výkon i během plnění sáčku

Materiál z více vrstev pro skvělou filtraci

Certifikace TÜV pro důvěryhodné výsledky

Nejvyšší kvalita a hygiena

Hygienický systém uzavírání pro snadnou likvidaci

Vysoce odolný syntetický materiál vyrobený ve Švédsku



Prachové sáčky do vysavačů FC8027/01

Přednosti

Univerzální standard

Originální sáčky Philips s-bag® lze použít ve

všech sáčkových vysavačích skupiny Philips a

Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado).

Ušetřete si starosti s neustálým hledáním toho

správného prachového sáčku a jednoduše

zvolte sáček s-bag®.

Mimořádně dlouhodobý výkon

Sáček s-bag® Ultra Long Performance vydrží o

80 % déle než tradiční sáčky do vysavače.

Speciální syntetický materiál sáčku a kapacita

5 l XXL zajišťují optimální proudění vzduchu a

výkon sání vysavače se udrží mnohem déle.

5l XXL sáček umožňuje mimořádný sací

výkon

Nový vysoce kvalitní syntetický materiál tohoto

sáčku zajistí optimální proudění vzduchu a

umožní vysavači extrémní sací výkon po celou

dobu životnosti sáčku. Použijte XXL sáček

s kapacitou 5 l a získejte mimořádný sací

výkon i během plnění sáčku.

Špičková kapacita filtrace

Díky vynikající filtraci vrstevnatého materiálu

se zachytí i ty nejjemnější částečky, což

přispívá k lepšímu výsledku čištění i čistotě

vzduchu u vás doma a pomáhá zbavit se částic

ze vzduchu, jako jsou alergeny.

Certifikace TÜV

Sáček Philips s-bag® Ultra Long Performance

byl nezávisle testován a získal certifikaci TÜV

Rheinland Group.

Hygienický systém uzavírání

Patentovaný systém uzavírání sáčku Philips s-

bag® umožňuje snadnou a čistou likvidaci, aniž

by se vysypaly nečistoty zachycené v sáčku.

Vysoce odolný materiál

Sáčky s-bag® Ultra Long Performance jsou

vyrobeny z vysoce odolného syntetického

materiálu vyrobeného ve Švédsku.



Prachové sáčky do vysavačů FC8027/01

Specifikace

Technické údaje příslušenství

Počet prachových sáčků: 3

Vhodné pro

Performer: FC8680 – FC8682, FC9150–

FC9179

PerformerPro: FC9180–FC9199

Performer Expert: FC8720 – FC8728

Řady 3000: XD3000, XD3010, XD3030,

XD3100, XD3110, XD3112, XD3140

Řada 7000, Performer Silent: FC8741, FC8743,

FC8745, FC8779 – FC8786

Performer Ultimate: FC8921–FC8925,

FC8941–FC8957
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