
Filtru de evacuare s-
filter®

 
1 filtru de evacuare antialergic
H13

s-filter® model standard

Reţine >99,95% din praf

 

FC8038/01

Filtru de schimb HEPA13 original de la Philips

Filtrul HEPA13 captează >99,95% din praful fin

Filtrul Philips HEPA13 pentru aspiratorul tău captează 99,95 % din praful fin pentru

a-ţi oferi un mediu fără praf şi aer curat, fără alergeni. Aerul care trece prin filtru

este chiar mai curat decât cel care se află deja în cameră.

Accesorii Philips originale

Filtru de evacuare antialergic H13 pentru filtrare excelentă

s-filter® model standard pentru înlocuire uşoară

Se înlocuieşte o dată la 12 luni pentru performanţă constantă

Filtrul nu este lavabil



Filtru de evacuare s-filter® FC8038/01

Repere Specificaţii

Filtru de evacuare antialergic H13

Filtru antialergic H13 captează peste 99,95 %

din particulele fine de praf, pe care alte filtre

doar le împrăştie înapoi în aerul din casă.

Prinde particulele fine, cum ar fi polenul şi

acarienii, care declanşează alergii şi simptome

astmatice. Filtrul trebuie înlocuit o dată pe an.

s-filter® model standard

s-filter® este filtru de evacuare standard

disponibil oriunde şi uşor de recunoscut

datorită siglei. Este compatibil cu mai multe

game de aspiratoare de la Philips, dar şi de la

Electrolux, AEG, Volta şi Tornado.

Se înlocuieşte o dată la 12 luni

Pentru performanţă şi filtrare optime,

recomandăm schimbarea filtrului la fiecare 12

luni.

Nu este lavabil

Filtrul nu trebuie spălat. Are o durată de

utilizare de 1 an, după care trebuie înlocuit.

Spălarea filtrului îl poate deteriora.

Conţine

Filtru de evacuare: 1

Adecvat pentru

Jewel: FC9050 - FC9079

Performer: FC9150 - FC9179, FC8680 -

FC8682

PerformerPro: FC9180 - FC9199

Performer Expert: FC8720 - FC8729

Seria 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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