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3 stofzuigerzakken

Eén standaard die overal op
past

80% langere levensduur

Extra grote capaciteit van 5 l

 
FC8027/01

S-bag® Ultra Long Performance

Maximale capaciteit en prestaties

s-bag® is de universele stofzak voor alle Philips- en Electrolux-stofzuigers (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) met

zak. Let op het s-bag®-logo wanneer u vervangende zakken koopt. Gebruik van niet-originele zakken kan leiden

tot schade aan uw stofzuiger.

Eén standaardzak, wel zo gemakkelijk

Een universele standaardzak, een eenvoudige keuze

Maximale prestaties en filtering

50% langere levensduur dan traditionele stofzuigerzakken

Extra grote capaciteit van 5 liter en extreme zuigkracht zelfs als de zak vol raakt

Meerlaags materiaal voor uitstekende filtering

TÜV-gecertificeerd voor betrouwbare resultaten

Topkwaliteit en hygiëne

Eenvoudig te verwijderen dankzij het hygiënische sluitsysteem

Zeer bestendig synthetisch materiaal, geproduceerd in Zweden
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Kenmerken

Universele standaardzak

De originele Philips s-bag® kan worden

gebruikt voor alle stofzuigers met stofzak van

Philips en de Electrolux Groep (Electrolux,

AEG, Volta, Tornado). Nooit meer eindeloos

zoeken naar een stofzak, let gewoon op het s-

bag®-logo.

Ongekend langdurige prestaties

De S-bag® Ultra Long Performance gaat 80%

langer mee dan traditionele stofzuigerzakken.

Het speciale synthetische materiaal van de

zak en de extra grote capaciteit van 5 l zorgen

voor een optimale airflow, zodat de zuigkracht

van uw reiniger veel langer behouden blijft.

Extra grote capaciteit van 5 liter voor

extreme zuigkracht

Het nieuwe hoogwaardige synthetische

materiaal van deze zak verzekert een optimale

luchtstroom en geeft uw stofzuiger extreme

zuigkracht tijdens de volledige levensduur van

de stofzuigerzak. Gebruik de extra grote

capaciteit van 5 liter en profiteer van extreme

zuigkracht zelfs als de zak vol raakt!

Hoge filtercapaciteit

Dankzij het meerlaagse materiaal met

uitstekende filtering worden zelfs de kleinste

deeltjes opgevangen, wat bijdraagt aan een

beter schoonmaakresultaat en schone lucht in

uw huis. Bovendien hebt u geen last meer van

rondzwevende stofdeeltjes, zoals allergenen.

TÜV-gecertificeerd

De Philips S-bag® Ultra Long Performance is

onafhankelijk getest en gecertificeerd door de

TÜV Rheinland Group.

Hygiënisch sluitsysteem

Dankzij het gepatenteerde sluitsysteem van de

Philips s-bag® is de zak eenvoudig en

hygiënisch te verwijderen, terwijl het

opgezogen stof binnenin opgesloten blijft.

Zeer bestendig materiaal

De S-bag® Ultra Long Performance is gemaakt

van een zeer bestendig synthetisch materiaal,

geproduceerd in Zweden.
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Specificaties

Accessoirespecificaties

Aantal stofzakken: 3

Geschikt voor

Performer: FC8680 - FC8682, FC9150 -

FC9179

PerformerPro: FC9180 - FC9199

Performer Expert: FC8720 - FC8728

3000-serie: XD3000, XD3010, XD3030,

XD3100, XD3110, XD3112, XD3140

7000-serie, Performer Silent: FC8741,

FC8743, FC8745, FC8779 - FC8786

Performer Ultimate: FC8921 - FC8925,

FC8941 - FC8957
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