
Σακούλες για

ηλεκτρικές σκούπες

s-bag

  3 σακούλες συλλογής σκόνης

Για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες

80% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Χωρητικότητα XXL 5L

 
FC8027/01

s-bag® με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής

Μέγιστη χωρητικότητα και απόδοση καθαρισμού

Η s-bag® είναι μια σακούλα συλλογής σκόνης για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες της Philips και της Electrolux (Electrolux, AEG,

Volta, Tornado). Όταν αγοράζετε νέες σακούλες, αναζητήστε το λογότυπο s-bag®. Η χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών

μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ηλεκτρική σας σκούπα.

Μία επιλογή. Καμία ταλαιπωρία.

Πρότυπο καθολικής συμβατότητας για εύκολη επιλογή

Μέγιστη απόδοση και φιλτράρισμα

80% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τις κλασικές σακούλες για ηλεκτρική σκούπα

Χωρητικότητα XXL 5L και τεράστια απορροφητική ισχύς ακόμα και όταν η σακούλα αρχίσει να γεμίζει

Υλικό πολλών στρώσεων για τέλειο φιλτράρισμα

Πιστοποίηση TÜV για αξιόπιστα αποτελέσματα

Κορυφαία ποιότητα και υγιεινή

Υγιεινό σύστημα σφράγισης για εύκολη απόρριψη

Πολύ ανθεκτικό συνθετικό υλικό σουηδικής κατασκευής
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Χαρακτηριστικά

Πρότυπο καθολικής συμβατότητας

Η αυθεντική σακούλα s-bag® της Philips μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες της

Philips και του ομίλου Electrolux (Electrolux, Volta,

Tornado, AEG). Μην ταλαιπωρείστε πια ψάχνοντας

την κατάλληλη σακούλα. Αναζητήστε απλώς το

λογότυπο s-bag®.

Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής

Η s-bag® διαρκεί κατά 80% περισσότερο από τις

κλασικές σακούλες για ηλεκτρική σκούπα. Το ειδικό

συνθετικό υλικό της σακούλας και η χωρητικότητα

XXL 5L εξασφαλίζει βέλτιστη ροή του αέρα

διατηρώντας την απορροφητική ισχύ της σκούπας

για πολύ περισσότερο.

XXL 5L για τεράστια απορροφητική ισχύς

Το νέο συνθετικό υλικό υψηλής απόδοσης που

χρησιμοποιείται σε αυτή τη σακούλα εξασφαλίζει

βέλτιστη ροή του αέρα και τεράστια απορροφητική

ισχύ στο σκούπισμα για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής

της σακούλας. Χρησιμοποιήστε τη χωρητικότητα

XXL 5L της σακούλας και απολαύστε τεράστια

απορροφητική ισχύ ακόμα και όταν η σακούλα

αρχίσει να γεμίζει!

Κορυφαίο φιλτράρισμα

Χάρη στο τέλειο φιλτράρισμα που προσφέρει το υλικό

πολλών στρώσεων, συγκρατούνται ακόμα και τα πιο

μικρά σωματίδια. Έτσι, έχετε μεγαλύτερη καθαριότητα

και καλύτερη ποιότητα αέρα στο σπίτι σας, ενώ

απαλλάσσεστε από τα σωματίδια που μεταφέρονται

με τον αέρα, όπως τα αλλεργιογόνα.

Πιστοποίηση TÜV

Η σακούλα s-bag® Ultra Long Performance της Philips

έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από τον ανεξάρτητο

φορέα TÜV Rheinland Group.

Υγιεινό σύστημα σφράγισης

Το πατενταρισμένο σύστημα σφράγισης της

σακούλας s-bag® της Philips επιτρέπει την εύκολη

απόρριψή της με υγιεινό τρόπο, αποτρέποντας τη

διαρροή της παγιδευμένης σκόνης στο εσωτερικό

της.

Πολύ ανθεκτικό υλικό

Η σακούλα s-bag® Ultra Long Performance φτιάχνεται

από ένα πολύ ανθεκτικό συνθετικό υλικό σουηδικής

κατασκευής.
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Προδιαγραφές

Προδιαγραφές αξεσουάρ

Αριθμός σακουλών συλλογής σκόνης: 3

Κατάλληλο για

Performer: FC8680 - FC8682, FC9150 - FC9179

PerformerPro: FC9180 - FC9199

Performer Expert: FC8720 - FC8728

Σειρά 3000: XD3000, XD3010, XD3030, XD3100,

XD3110, XD3112, XD3140

Σειρά 7000, Performer Silent: FC8741, FC8743,

FC8745, FC8779 - FC8786

Performer Ultimate: FC8921 - FC8925, FC8941 -

FC8957

 

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν

χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα

ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή

στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Ημερομηνία έκδοσης

2021‑03‑04

Έκδοση: 15.1.1

12 NC: 8838 027 01120

EAN: 08 71010 35587 12

www.philips.com

http://www.philips.com/

