
s-filter®
utblåsningsfilter

 
1 x Allergy H13-utblåsningsfilter

s-filter® standard størrelse

Holder på > 99,95 % av støvet

 

FC8038/01

Originalt HEPA13-erstatningsfilter fra Philips
HEPA13-filteret fanger opp > 99,95 % av de små støvpartiklene

Philips HEPA13-støvsugerfilteret fanger opp 99,95 % av de minste støvpartiklene,

slik at du får støvfrie omgivelser og ren luft uten allergener. Luften som passerer

gjennom filteret, er enda renere enn luften som allerede er i rommet.

Originalt tilbehør fra Philips

Allergy H13-utblåsningsfilter for utmerket filtrering

s-filter® standard størrelse for enkel utskiftning

Bytt ut én gang i året for å opprettholde prestasjonen

Filter som ikke kan vaskes



s-filter® utblåsningsfilter FC8038/01

Høydepunkter Spesifikasjoner

Allergy H13-utblåsningsfilter

Allergy H13-filteret fanger opp over 99,95 % av

små støvpartikler, som andre filtre sender

tilbake ut i luften i hjemmet. Det holder på de

små partiklene som pollen og støvmidd, som

kan forårsake astma og allergiske reaksjoner.

Filteret bør byttes ut en gang i året.

s-filter® standard størrelse

s-filter® er det standard utblåsningsfilteret som

er mest tilgjengelig og enkelt å gjenkjenne på

grunn av logoen. Det passer til flere ulike

støvsugere fra Philips, i tillegg til støvsugere fra

Electrolux, AEG, Volta og Tornado.

Bytt ut én gang i året

Vi anbefaler at du bytter ut filteret én gang i

året for optimal ytelse og filtrering.

Kan ikke vaskes

Filteret må ikke rengjøres. Det har en levetid på

ett år og må byttes ut etter det. Filteret kan ta

skade av rengjøring.

Inneholder

Utblåsningsfilter: 1

Egnet for

Jewel: FC9050–FC9079

Performer: FC9150–FC9179, FC8680–

FC8682

PerformerPro: FC9180–FC9199

Performer Expert: FC8720–FC8729

7000-serien, 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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