
s-filter® филтър за

изходящ въздух

 
1 x изходящ филтър Allergy H13

s-filter® стандартно прилягане

Задържа >99,95% от праха

 

FC8038/01

Оригинален резервен филтър HEPA13 от Philips

Филтърът HEPA13 улавя над 99,95% от финия прах

Филтърът Philips HEPA 13 за вашата прахосмукачка улавя 99,95% от най-финия прах за среда

без прах и чист въздух без алергени. Въздухът, преминаващ през филтъра, е дори по-чист от

този в стаята.

Оригинални аксесоари Philips

Изходящ филтър Allergy H13 за отлично филтриране

s-filter® стандартно прилягане за лесна замяна

Сменяйте на всеки 12 месеца за най-добри резултати

Немиещ се филтър



s-filter® филтър за изходящ въздух FC8038/01

Акценти Спецификации

Изходящ филтър Allergy H13

Филтърът Allergy H13 задържа над 99,95% от финия

прах, който другите филтри просто изпускат обратно

във въздуха в дома ви. Той улавя фините частици,

като полени и прашни акари, които предизвикват

алергии и симптоми на астма. Филтърът следва да се

заменя веднъж годишно.

s-filter® стандартно прилягане

s-filter® е стандартният филтър за изходящ въздух,

който е широко разпространен и лесно разпознаваем

по логото си. Той е подходящ за няколко гами

прахосмукачки Philips, както и такива от Electrolux,

AEG, Volta и Tornado.

Сменяйте на всеки 12 месеца

За оптимално представяне и филтриране ви

съветваме да сменяте филтъра на всеки 12 месеца.

Немиещ се

Филтърът не трябва да се мие. Използвайте 1

година, след което трябва да се подмени.

Измиването на филтъра може да го повреди.

Съдържа

Изходящ филтър: 1

Подходящо за

Jewel: FC9050 – FC9079

Performer: FC9150 – FC9179, FC8680 – FC8682

PerformerPro: FC9180 – FC9199

Performer Expert: FC8720 – FC8729

Серия 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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