
Vrecká do
vysávačov

s-bag

 
3 vrecká na prach

Jeden štandard pre všetky

O 80 % dlhšia životnosť

5 l kapacita XXL

 
FC8027/01

Vrecko s-bag® Ultra Long Performance

Maximálna kapacita a výkon čistenia

Vrecko s-bag® predstavuje univerzálne vrecko pre všetky vysávače od spoločností Philips a Electrolux

(Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux), ktoré používajú vrecká. Pri kúpe náhradných vreciek jednoducho

vyhľadajte logo s-bag®. Používanie neoriginálnych vreciek môže poškodiť váš vysávač.

Jeden štandard, žiadne problémy

Univerzálny štandard umožní jednoduchý výber

Maximálny výkon a filtrácia

O 80 % dlhšia životnosť ako pri tradičných vreckách do vysávačov

XXL 5 L kapacita pre extrémne výkonné satie, dokonca aj vtedy, keď sa vrecko naplní

Viacvrstvový materiál na výnimočnú filtráciu

Certifikácia TÜV pre overené výsledky

Najvyššia kvalita a hygiena

Hygienický systém uzatvorenia pre ľahké vyhodenie použitého vrecka

Vysoko odolný syntetický materiál vyrobený vo Švédsku



Vrecká do vysávačov FC8027/01

Hlavné prvky

Univerzálny štandard

Originálne vrecko s-bag® od spoločnosti

Philips možno použiť pre všetky vysávače od

spoločností Philips a Electrolux (Electrolux,

Volta, Tornado, AEG-Electrolux), ktoré

používajú vrecká. Vyhnite sa neustálemu

otravnému hľadaniu toho správneho vrecka –

jednoducho nájdite logo s-bag®.

Výnimočne dlhodobý výkon

Vrecko s-bag® Ultra Long Performance vydrží o

80 % dlhšie ako tradičné vrecká do vysávačov.

Špeciálny syntetický materiál vrecka a 5 l XXL

kapacita zaisťujú optimálny prúd vzduchu na

oveľa dlhšie udržanie sacieho výkonu vášho

vysávača.

XXL 5 L kapacita pre extrémne výkonné satie

Nový vysokovýkonný syntetický materiál tohto

vrecka zaručuje optimálny prietok vzduchu

a dodáva vášmu vysávaču extrémne vysoký

sací výkon počas celej životnosti vrecka.

Využite XXL 5 L kapacitu vrecka a získajte

extrémne výkonné satie, dokonca aj vtedy, keď

sa vrecko naplní!

Najvyššia filtračná kapacita

Vďaka výnimočnej filtrácii viacvrstvového

materiálu sa zachytia aj najjemnejšie

čiastočky, čo prispieva k lepšiemu výsledku

čistenia, čistej kvalite vzduchu vo vašej

domácnosti a pomáha zbaviť sa vzduchom

prenášaných častíc, ako sú napríklad alergény.

Certifikácia TÜV

Vrecko Philips s-bag® Ultra Long Performance

bolo nezávisle testované a certifikované

spoločnosťou TÜV Rheinland Group.

Hygienický systém uzatvorenia

Patentovaný systém uzatvárania vrecka Philips

s-bag® umožňuje jednoduché a čisté

vyhodenie, bez úniku nečistôt, ktoré sú vo

vrecku.

Vysoko odolný materiál

Vrecko s-bag® Ultra Long Performance je

vyrobené z vysoko odolného syntetického

materiálu, ktorý sa vyrába vo Švédsku.



Vrecká do vysávačov FC8027/01

Technické údaje

Špecifikácie príslušenstva

Počet vreciek na prach: 3

Vhodné pre

Performer: FC8680 – FC8682, FC9150 –

 FC9179

PerformerPro: FC9180 – FC9199

Performer Expert: FC8720 – FC8728

Séria 3000: XD3000, XD3010, XD3030,

XD3100, XD3110, XD3112, XD3140

Séria 7000, Performer Silent: FC8741, FC8743,

FC8745, FC8779 – FC8786

Performer Ultimate: FC8921 – FC8925,

FC8941 – FC8957
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