
Pro kezdő készlet

Performer

 
4 db porzsák (s-bag® ULP)

1 db Allergy H13 kimeneti
levegőszűrő

1 db három rétegű motorvédő
szűrő

 
FC8060/01

Cserekészletet a Performer Pro/Expert/Ultimate

típushoz

Eredeti porzsákok és csereszűrők

Eredeti kezdőkészlet a Philips porszívókhoz. A készlet 4 porzsákot tartalmaz,

valamint a motorvédő és kimeneti szűrőket, amelyeket évente ki kell cserélni.

Philips eredeti tartozékok

s-bag® rendkívül tartós kialakítású eredeti porzsákok

Allergy H13 kimeneti levegőszűrő a kiváló szűrésért

Három rétegű motorvédő szűrő



Pro kezdő készlet FC8060/01

Fénypontok Műszaki adatok

s-bag®, rendkívül tartós kialakítás

A készlet 4 db s-bag® rendkívül tartós

kialakítású eredeti porzsákot tartalmaz. A

porzsák XXL-es, 5 literes kapacitású, ezáltal

tovább fenntartja a tisztítási teljesítményt. Az

első osztályú, többrétegű, eltömődésmentes

anyagból készülő, rendkívül tartós kialakítású

s-bag kiváló szívóerőt és szűrést garantál a

normál zsákhoz képest akár 80%-kal hosszabb

ideig.

Allergy H13 kimeneti levegőszűrő

A készlet 1 db Allergy H13 kimeneti

levegőszűrőt tartalmaz. Az Allergy H13 szűrő a

finom por 99,95%-át felfogja, amit más szűrők

egyszerűen visszakeringetnek otthona

légterébe. Az allergiás és asztmás tüneteket

okozó kis részecskéket, polleneket és

poratkákat is összegyűjti. A szűrőt évente

cserélni kell.

Három rétegű motorvédő szűrő

A készlet 1 db három rétegű motorvédő szűrőt

tartalmaz, ami megakadályozza, hogy a finom

por a motorba kerüljön, és károsítsa azt. A

szűrő évente cserélendő.

Tartalma:

s-bag, rendkívül tartós kialakítás: 4x

HEPA-szűrő: 1x

Háromrétegű bemeneti szűrő: 1x

A következőkhöz használható:

Jewel: FC9050 - FC9079

Performer: FC8680 - FC8682, FC9150 -

FC9179

PerformerPro: FC9180 - FC9199

Performer Expert: FC8720 - FC8728

7000-es sorozat, Performer Silent: FC8741,

FC8743, FC8745, FC8779 - FC8786

performer ultimate: FC8921 - FC8925,

FC8941 - FC8957
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