
φίλτρο εξόδου αέρα s-

filter®

 
1 φίλτρο εξόδου αέρα EPA12

s-filter® τυπικής εφαρμογής

Συγκρατεί >99,5% της σκόνης

 
FC8031/00

Αυθεντικό ανταλλακτικό φίλτρο EPA12 από τη Philips
Το φίλτρο EPA12 αιχμαλωτίζει περισσότερο από το 99,5% της ψιλής

σκόνης

Το φίλτρο Philips EPA12 για την ηλεκτρική σας σκούπα αιχμαλωτίζει το 99,5% της πιο ψιλής

σκόνης, ώστε να ζείτε σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Για καλύτερες επιδόσεις, να θυμάστε

να αντικαθιστάτε το φίλτρο μία φορά τον χρόνο.

Αυθεντικά αξεσουάρ Philips

s-filter® τυπικής εφαρμογής για εύκολη αντικατάσταση

Φίλτρο εξόδου αέρα EPA12 για εξαιρετικό φιλτράρισμα

Αλλαγή κάθε 12 μήνες για σταθερή απόδοση

Μη πλενόμενο φίλτρο



φίλτρο εξόδου αέρα s-filter® FC8031/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

s-filter® τυπικής εφαρμογής

Το s-filter® είναι το τυπικό φίλτρο εξόδου αέρα, το

οποίο διατίθεται ευρέως και αναγνωρίζεται εύκολα

από το λογότυπό του. Εφαρμόζει σε αρκετές σειρές

ηλεκτρικής σκούπας της Philips, καθώς και σε

ηλεκτρικές σκούπες της Electrolux, της AEG, της

Volta και της Tornado.

Φίλτρο εξόδου αέρα EPA12

Το φίλτρο EPA12 αιχμαλωτίζει περισσότερο από το

99,5 % της ψιλής σκόνης, προτού ο αέρας αποβληθεί

ξανά στο δωμάτιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον

καθαρό, χωρίς σκόνη αέρα στο σπίτι σας. Το φίλτρο

θα πρέπει να αντικαθίσταται μία φορά το χρόνο.

Αλλαγή κάθε 12 μήνες

Για βέλτιστη απόδοση και φιλτράρισμα, σας

συνιστούμε να αλλάζετε το φίλτρο κάθε 12 μήνες.

Μη πλενόμενο

Το φίλτρο δεν χρειάζεται να πλένεται. Έχει διάρκεια

ζωής 1 έτους, μετά από το οποία θα πρέπει να το

αντικαθιστάτε. Εάν πλύνετε το φίλτρο, μπορεί να

καταστραφεί.

Περιέχει

Φίλτρο εξόδου αέρα: 1

Κατάλληλο για

Jewel: FC9050 - FC9079

Performer: FC9150 - FC9179, FC8680 - FC8682

PerformerPro: FC9180 - FC9199

Performer Expert: FC8720 - FC8729

Σειρά 7000, Performer Silent: FC8741 - FC8745,

FC8779 - FC8786

Performer Ultimate: FC8921 - FC8925, FC8941 -

FC8957

SilentStar: FC9300 - FC9319

PowerPro: FC8760 - FC8770

Marathon: FC9200 - FC9225

PowerPro Expert: FC9712 - FC9714, FC9720 -

FC9725

PowerPro Ultimate: FC9911 - FC9912, FC9919 -

FC9934

Marathon Ultimate: FC9911 - FC9912, FC9919 -

FC9924
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