
s-filter® utblåsfilter

 
1 x Allergy HEPA13-utblåsfilter

s-filter® standardstorlek

Håller kvar >99,95 % av damm

 

FC8038/01

Original HEPA13-ersättningsfilter från Philips

HEPA13-filter fångar upp >99,95 % av fint damm

Det här Philips HEPA13-filtret för dammsugare fångar upp 99,95 % av det finaste

dammet och ger en dammfri miljö, med ren allergenfri luft. Luften som filtreras

igenom är till och med renare än den luft som redan finns i rummet.

Philips originaltillbehör

HEPA13-utblåsfilter för suverän filtrering

s-filter® standardstorlek för enkelt byte

Byt med 12 månaders mellanrum för bibehållna prestanda

Ej tvättbara filter



s-filter® utblåsfilter FC8038/01

Funktioner Specifikationer

Allergy H13-utblåsfilter

Allergy H13-filtret fångar upp mer än 99,95 %

av fint damm, som andra filter helt enkelt

släpper tillbaka ut i luften hemma. Filtret

fångar upp de fina partiklarna, till exempel

pollen och dammkvalster, som kan vara allergi-

och astmaframkallande. Filtret bör bytas ut en

gång om året.

s-filter® standardstorlek

s-filter® är standardutblåsfiltret som finns i de

flesta butiker och lätt känns igen på logotypen.

Det passar flera dammsugarserier från Philips,

samt dammsugare från Electrolux, AEG, Volta

och Tornado.

Byt ut med 12 månaders mellanrum

För bästa resultat och filtrering rekommenderar

vi att du byter filtret en gång om året.

Ej tvättbart

Filtret behöver inte tvättas. Det har en livslängd

på 1 år och måste därefter bytas ut. Du kan

skada filtret om du tvättar det.

Innehåller

Utblåsfilter: 1

Passar för

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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