
Worki do
odkurzaczy

s-bag

 
3 worki na kurz

Jeden standard dla wszystkich

Okres eksploatacji dłuższy o
80%

Bardzo duża pojemność — 5 l

 
FC8027/01

Worek s-bag® Ultra Long Performance

Maksymalna pojemność i efektywność odkurzania

s-bag® to uniwersalny worek na kurz do wszystkich odkurzaczy workowych Philips i Electrolux (Electrolux, AEG,

Volta, Tornado). Kupując worki na wymianę, szukaj logo s-bag®. Korzystanie z nieoryginalnych worków może

doprowadzić do uszkodzenia odkurzacza.

Jeden standard — żadnych kłopotów

Uniwersalny standard ułatwia wybór

Maksymalna efektywność i filtracja

O 80% dłuższy okres eksploatacji niż w przypadku tradycyjnych worków do odkurzaczy

Bardzo duża pojemność (5 l) i ogromna moc ssania, nawet w miarę napełniania worka

Wielowarstwowy materiał zapewnia doskonałą filtrację

Certyfikat TÜV — możesz mu zaufać

Najwyższy poziom jakości i higieny

Higieniczne zamknięcie umożliwia łatwe wyrzucanie worka

Syntetyczny materiał o wysokiej odporności wyprodukowany w Szwecji
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Zalety

Uniwersalny standard

Oryginalny worek Philips s-bag® może być

używany we wszystkich odkurzaczach

workowych Philips i Electrolux Group

(Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Zapomnij o

wiecznych problemach ze znalezieniem worka

do odkurzacza — po prostu szukaj logo s-bag®.

Niezwykle długi okres eksploatacji

Worek s-bag® Ultra Long Performance ma o

80% dłuższy okres eksploatacji niż tradycyjne

worki do odkurzaczy. Specjalny syntetyczny

materiał worka oraz jego bardzo duża

pojemność (5 l) zapewniają optymalny

przepływ powietrza, który gwarantuje

utrzymanie mocy ssania odkurzacza przez

znacznie dłuższy czas.

Bardzo duża pojemność (5 l) i ogromna moc

ssania

Zastosowany w worku nowy syntetyczny

materiał o wysokiej wydajności zapewnia

optymalny przepływ powietrza i ogromną moc

ssania odkurzacza przez cały okres

eksploatacji worka. Wykorzystaj bardzo dużą

pojemność worka (5 l) i imponującą moc

ssania, nawet w miarę napełniania worka.

Najwyższy stopień filtracji

Dzięki doskonałej filtracji wielowarstwowego

materiału wyłapywane są nawet najmniejsze

cząsteczki, co zapewnia dokładniejsze

sprzątanie i czyste powietrze w domu, a także

pomaga usunąć z powietrza cząsteczki

alergenów.

Certyfikat TÜV

Worki na kurz s-bag® Ultra Long Performance

firmy Philips były testowane przez niezależne

firmy i uzyskały certyfikat organizacji TÜV

Rheinland Group.

Higieniczne zamknięcie

Opatentowany system zamknięcia worka s-

bag® firmy Philips umożliwia łatwe i czyste

wyrzucenie worka bez rozsypywania

zebranego w nim brudu.

Materiał o wysokiej odporności

Worek s-bag® Ultra Long Performance jest

wykonany z syntetycznego materiału o

wysokiej odporności. Został wyprodukowany w

Szwecji.
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Dane techniczne

Dane techniczne akcesoriów

Liczba worków na kurz: 3

Przeznaczone dla modeli

Performer: FC8680 – FC8682, FC9150–

FC9179

PerformerPro: FC9180 – FC9199

Performer Expert: FC8720–FC8728

Seria 3000: XD3000, XD3010, XD3030,

XD3100, XD3110, XD3112, XD3140

Performer Silent z serii 7000: FC8741,

FC8743, FC8745, FC8779 – FC8786

Performer Ultimate: FC8921 – FC8925,

FC8941 – FC8957
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