
Støvsugerposer

s-bag

 
3 x støvsugerposer

Én standard passer til alle

80 % længere levetid

XXL-kapacitet på 5 liter

 
FC8027/01

s-bag® med ultralang brugstid

Maksimal kapacitet og rengøring

s-bag® er den universelle støvpose til alle støvsugere med pose fra Philips og Electrolux (Electrolux, AEG, Volta,

Tornado). Når du køber nye poser, skal du bare kigge efter s-bag®-logoet. Brug af ikke-originale poser kan

beskadige din støvsuger.

Én standard, uden besvær

En universel standard gør valget nemt

Maksimal ydeevne og filtrering

80 % længere levetid end traditionelle støvsugerposer

XXL-kapacitet med 5 liter og ekstrem sugestyrke, selv når posen bliver fyldt op

Flerlagsmateriale til fremragende filtrering

TÜV-certificeret for pålidelige resultater

Topkvalitet og bedst mulig hygiejne

Hygiejnisk lukkemekanisme til nem bortskaffelse

Syntetisk materiale med stor modstandsdygtighed, fremstillet i Sverige



Støvsugerposer FC8027/01

Vigtigste nyheder

Universel standard

Den originale Philips s-bag® kan anvendes til

alle støvsugere med pose fra Philips og

Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta,

Tornado). Slip for besværet med uendelig

søgen efter en støvpose, se blot efter s-bag®-

logoet.

Ultralang brugstid

s-bag® med ultralang brugstid holder 80 %

længere end traditionelle støvsugerposer.

Posens særlige syntetiske materiale og XXL-

kapaciteten på 5 liter sikrer optimal luftstrøm,

så din støvsuger beholder sin sugestyrke i

meget længere tid.

XXL på 5 liter til ekstrem sugestyrke

Det nye højtydende syntetiske materiale i

denne pose sikrer optimal luftstrøm og giver

din støvsuger ekstrem sugestyrke i hele

støvsugerposens levetid. Brug posens XXL-

kapacitet på 5 liter, og få ekstrem sugestyrke,

selv når posen bliver fyldt op!

Høj filtreringskapacitet

Takket være den fremragende filtrering i

flerlagsmaterialet opfanges selv de fineste

partikler, hvilket bidrager til et bedre

rengøringsresultat og ren luftkvalitet i dit hjem

og hjælper dig med at slippe af med luftbårne

partikler som f.eks. allergener.

TÜV-certificeret

Philips s-bag® med ultralang brugstid har

gennemgået uafhængige tests og er certificeret

af TÜV Rheinland Group.

Hygiejnisk lukkemekanisme

Den patenterede lukkemekanisme i Philips s-

bag® gør den nem at bortskaffe, uden at det

opsamlede støv og snavs slipper ud af posen.

Utroligt modstandsdygtigt materiale

s-bag® med ultralang brugstid er lavet af et

utroligt modstandsdygtigt, syntetisk materiale

og fremstillet i Sverige.



Støvsugerposer FC8027/01

Specifikationer

Specifikationer for tilbehør

Antal støvposer: 3

Velegnet til

Performer: FC8680 - FC8682, FC9150 -

FC9179

PerformerPro: FC9180 - FC9199

Performer Expert: FC8720 - FC8728

3000-serien: XD3000, XD3010, XD3030,

XD3100, XD3110, XD3112, XD3140

7000-serien, Performer Silent: FC8741,

FC8743, FC8745, FC8779 - FC8786

Performer Ultimate: FC8921 - FC8925,

FC8941 - FC8957
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