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Vervangingsset
• 6 stofzakken (s-bag® CLP)
• 1x allergiefilter
• 1x drielagig motorfilter

FC8059/01

Vervangingsset voor Performer Active
Originele stofzakken en vervangende filters van Philips
Originele starterkit voor de Philips Performer Active. De kit bevat 6 stofzakken plus de motor- en uitblaasfilters die eens per jaar
moeten worden vervangen.
Voordelen

Originele Philips-accessoires
• Allergiefilter voor uitstekende filtratie
• s-bag® Classic Long Performance originele stofzakken

• Motorfilter met drie lagen

Performer Active

Kenmerken
Allergiefilter

Motorfilter met drie lagen

De set bevat 1 allergiefilter. Het filter vangt zelfs het fijnste stof op voordat de
lucht terug in de kamer komt. Hierdoor krijgt u een schone en stofvrije lucht
in uw huis. Het filter moet eens per jaar worden vervangen.

De set bevat 1 drielagig motorfilter. Dit filter voorkomt dat fijn stof bij de
motor komt en deze beschadigt. Het filter moet eens per jaar worden
vervangen.

s-bag® Classic Long Performance

De set bevat 6 originele s-bag® Classic Long Performance-stofzakken. De
originele stofzak van Philips is ontwikkeld voor langdurige stofzuigerprestaties,
d.w.z. hoge prestaties en maximale filtratie tot het moment waarop de stofzak
vol is en kan worden weggegooid.

Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Bevat
s-bag Classic Long
Performance
Motorfilter
EPA-filter

Brutogewicht
EAN
Aantal producten
Land van herkomst
Harmonised Systemscode

6
1
1

Geschikt voor
PerformerActive

Omdoos

FC8563
FC8574 - FC8579
FC8584 - FC8589

Lengte
Breedte
Hoogte
Brutogewicht
EAN
Aantal consumentenverpakkingen

Afmetingen van de verpakking
Hoogte
Breedte
Diepte
Nettogewicht

16,50 cm
16,50 cm
9,50 cm
0,28 kg
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