
Kit de schimb

Performer

 
4 x saci de praf (s-bag® ULP)

1 filtru de evacuare antialergic
H13

1 filtru pentru motor cu strat
triplu

 
FC8060/01

Kit de schimb pentru Performer

Pro/Expert/Ultimate

Saci de praf şi filtre de schimb originale

Kit de bază original pentru aspiratoarele Philips. Kitul conţine 4 saci de praf,

împreună cu filtrele pentru motor şi de evacuare care trebuie înlocuite o dată pe

an.

Accesorii Philips originale

Saci de praf originali s-bag® Ultra Long Performance

Filtru de evacuare antialergic H13 pentru filtrare excelentă

Filtru de intrare cu strat triplu



Kit de schimb FC8060/01

Repere Specificaţii

s-bag® Ultra Long Performance

Kitul conţine 4 saci de praf originali s-bag®

Ultra Long Performance. Acest sac de praf are o

capacitate XXL de 5 litri şi ajută la menţinerea

performanţei de curăţare un timp îndelungat.

Fabricat din material din mai multe straturi de

calitate superioară care previne înfundarea, s-

bag Ultra Long Performance garantează o

excelentă putere de aspirare şi filtrare, având o

durată cu până la 80 % mai lungă decât un sac

standard.

Filtru de evacuare antialergic H13

Kitul conţine 1 filtru de evacuare antialergic

H13. Filtrul 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.

Filtru de intrare cu strat triplu

Kitul conţine 1 filtru cu strat triplu pentru motor.

Acest filtru împiedică praful să ajungă la motor

şi să îl deterioreze. Filtrul se înlocuieşte o dată

pe an.

Conţine

Saci s-bag Ultra Long Performance: 4x

Filtru HEPA: 1x

Filtru de intrare cu strat triplu: 1x

Adecvat pentru

Jewel: FC9050 - FC9079

Performer: FC8680 - FC8682, FC9150 -

FC9179

PerformerPro: FC9180 - FC9199

Performer Expert: FC8720 - FC8728

Seria 7000, Performer Silent: FC8741,

FC8743,

FC8745, FC8779 - FC8786

Performer Ultimate: FC8921 - FC8925,

FC8941 - FC8957
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