Broşură pre-vânzare pentru ţara: România (2018, Decembrie 6)
Kit de schimb
• 6 x saci de praf (s-bag® CLP)
• 1 filtru anti-alergeni
• 1 filtru pentru motor cu strat triplu

FC8059/01

Kit de schimb pentru Performer Active
Saci de praf şi filtre de schimb Philips originale
Kit de bază original pentru gamele Philips Performer Active. Kitul conţine 6 saci de praf, împreună cu filtrele pentru motor şi
evacuare care trebuie înlocuite o dată pe an.
Beneficii

Accesorii Philips originale
• Filtru anti-alergeni de evacuare pentru filtrare excelentă
• Saci de praf originali s-bag® Classic Long Performance

• Filtru de intrare cu strat triplu

Performer Active

Caracteristici
Filtru anti-alergeni

Filtru de intrare cu strat triplu

Kitul conţine 1 filtru antialergic de evacuare. Filtrul captează până şi cele mai
fine particule de praf înainte ca aerul să fie eliberat înapoi în cameră, ceea ce
generează un aer curat, fără praf în casa ta. Filtrele se înlocuiesc o dată pe an.

Kitul conţine 1 x filtru de intrare cu strat triplu. Acest filtru împiedică praful să
ajungă la motor şi să îl deterioreze. Filtrul se înlocuieşte o dată pe an.

s-bag® Classic Long Performance

Kitul conţine 6 x saci de praf originali s- bag® Classic Long Performance.
Acest tip de sac original de praf de la Philips a fost conceput pentru a oferi o
performanţă îndelungată aspiratorului, adică un grad ridicat de performanţă şi
filtrare maximă, până când sacul se umple şi poate fi eliminat.

Specificaţii
Reţineţi că aceasta este o broşură pentru servicii de pre-vânzare. Conţinutul acestei broşuri reflectă datele pe care le deţinem la data şi în ţara menţionate mai sus. Conţinutul acestei
broşuri este supus modificării fără notificare. Philips nu acceptă nicio răspundere referitoare la conţinutul acestei broşuri.

Conţine
s-bag Classic Long
Performance
Filtru pentru motor
Filtru EPA

Greutate brută
EAN
Număr de produse
incluse
Ţara de origine
Cod sisteme armonizate

6
1
1

Adecvat pentru
PerformerActive

FC8563
FC8574 - FC8579
FC8584 - FC8589

Lungime
Lăţime
Înălţime
Greutate brută
EAN
Număr de ambalaje

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

Informatie ce poate fi
modificată
2018, Decembrie 6
Version: 8.0.1
EAN: 08710103649120

CN
850870

Cutie exterioară

Dimensiunile ambalajului
Înălţime
Lăţime
Adâncime
Greutate netă

0,34 kg
08710103649120
1

50,00 cm
17,50 cm
18,00 cm
2,50 kg
18710103649127
5
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