
saco para o pó
descartável

 
3 s-bag

Duração 80% maior

Capacidade para 5 litros

Com certificação TÜV

 
FC8027

Desempenho de longa duração
Resultados de limpeza perfeitos, excelente filtragem

O s-bag é o saco para pó universal para todos os aspiradores Philips, Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado,

AEG-Electrolux) com saco. A filtragem de 5 camadas do s-bag de desempenho longa duração permite uma

potência de sucção mais duradoura.

Melhor desempenho

Com certificação TÜV para resultados fiáveis

Materiais sintéticos para desempenho e filtragem ideais

Alta resistência para uma limpeza mais potente

Um padrão, zero incómodos

Um padrão universal para uma escolha fácil

Sistema de fecho higiénico para uma eliminação fácil



saco para o pó descartável FC8027/01

Destaques Especificações

Com certificação TÜV

O s-bag de desempenho de longa duração da

Philips foi testado por entidades

independentes e certificado pelo grupo TÜV

Rheinland. Comprovou-se que o saco tem uma

duração até 80% mais longa do que um saco

para o pó em papel. Esta duração mais

prolongada é o resultado de uma absorção

eficiente do pó, efectuada de forma a evitar o

bloqueio dos poros do saco enquanto aspira.

Desta forma mantém o fluxo do ar durante

mais tempo.

Padrão universal

O s-bag da Philips pode ser utilizado em

todos os aspiradores com saco da Philips e do

Grupo Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado e

AEG-Electrolux). Esqueça o incómodo de

procurar incessantemente um saco para o pó,

basta escolher o s-bag.

Sistema de fecho higiénico

O sistema de fecho patenteado do s-bag da

Philips permite uma eliminação fácil e limpa,

sem espalhar a sujidade retida no interior.

Especificações dos acessórios

Número de sacos para o pó: 3

Adequada para

AirStar: FC8220 - FC8229

City-Line: FC8400 - FC8439, HR8368 -

HR8378

EasyLife: FC8130 - FC8139

Expression: FC8600 - FC8629, HR8300 -

HR8349

HomeHero: FC8910 - FC8919

Impact: FC8350 - FC8399, HR8350 -

HR8367

Jewel: FC9050 - FC9079

Mobilo: FC8500 - FC8579

Performer: FC9150 - FC9179

PerformerPro: FC9180 - FC9199

PowerLife: FC8450 - FC8459, FC8320 -

FC8329, FC8440 - FC8459

SilentStar: FC9300 - FC9319

SmallStar: FC8230 - FC8260

Specialist: FC9100 - FC9139

Studio(Power): FC9080 - FC9089

Universe: FC9000 - FC9029

...: FC8200 - FC8219

Grupo Electrolux: Aspiradores com saco da

Electrolux, Aspiradores com saco da Tornado,

Aspiradores com saco da Zanussi

PerformerActive: FC8520 - FC8529, FC8650

- FC8660

PerformerExpert ECO: FC8720 - FC8729
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