Pre-salesfolder voor Nederland (2018, februari 15)
Stofzuigerzakken
• 3 stofzuigerzakken
• Eén standaard die overal op past
• 80% langere levensduur
• Extra grote capaciteit van 5 l

FC8027

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.
Voordelen

Eén standaardzak, wel zo gemakkelijk

• TÜV-gecertificeerd voor betrouwbare resultaten

• Een universele standaardzak, een eenvoudige keuze

Topkwaliteit en hygiëne

Maximale prestaties en filtering

• Eenvoudig te verwijderen dankzij het hygiënische sluitsysteem
• Zeer bestendig synthetisch materiaal, geproduceerd in Zweden

• 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

s-bag

Kenmerken
Universele standaardzak

TÜV-gecertificeerd

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.

De Philips S-bag® Ultra Long Performance is onafhankelijk getest en
gecertificeerd door de TÜV Rheinland Group.
Hygiënisch sluitsysteem

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.

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

Extra grote capaciteit van 5 liter voor extreme zuigkracht

De S-bag® Ultra Long Performance is gemaakt van een zeer bestendig
synthetisch materiaal, geproduceerd in Zweden.
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.

Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Accessoirespecificaties
Aantal stofzakken

3

Geschikt voor
AirStar
City-Line
EasyLife
Expression

FC8220 - FC8229
FC8400 - FC8439
FC8130 - FC8139
FC8600 - FC8629

HomeHero
Impact
Jewel
Mobilo
Performer
PerformerPro
PowerLife

FC8910 - FC8919
FC8350 - FC8399
FC9050 - FC9079
FC8500 - FC8579
FC9150 - FC9179
FC9180 - FC9199
FC8320 - FC8329
FC8440 - FC8459
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s-bag
SilentStar
SmallStar
Specialist
Studio(Power)
Universe
Electrolux Groep
PerformerActive
Performer Compact
Performer Expert

FC9300 - FC9319
FC8230 - FC8260
FC9100 - FC9139
FC9080 - FC9089
FC9000 - FC9029
Electrolux-stofzuigers met zak
Tornado-stofzuigers met zak
Zanussi-stofzuigers met zak
FC8520 - FC8529
FC8650 - FC8660
FC8370 - FC8399
FC8720 - FC8729

Brutogewicht
EAN
Aantal producten
Land van herkomst
Harmonised Systemscode
Omdoos

Afmetingen van de verpakking
Hoogte
Breedte
Diepte
Nettogewicht

24,00 cm
16,50 cm
5,00 cm
0,16 kg
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0,20 kg
08710103558712
1
SE
560392

Lengte
Breedte
Hoogte
Brutogewicht
EAN
Aantal consumentenverpakkingen

34,00 cm
26,00 cm
26,00 cm
2,45 kg
18710103558719
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