
Náhradná súprava

Performer

 
4 x vrecká na prach s-bag® ULP

1 x výstupný filter HEPA13

1 x trojvrstvový filter motora

 
FC8060/01

Náhradná súprava pre modely Performer

Pro/Expert/Ultimate

Originálne vrecká na prach a náhradné filtre

Originálna štartovacia súprava pre vysávače Philips. Súprava obsahuje 4 vreciek na

prach spoločne s filtrom motora a výstupným filtrom, ktoré je potrebné vymeniť

raz za rok.

Originálne príslušenstvo Philips

Originálne vrecká na prach s-bag® Ultra Long Performance

Výstupný filter HEPA 13 pre vynikajúcu filtráciu

Trojvrstvový filter motora



Náhradná súprava FC8060/01

Hlavné prvky Technické údaje

Vrecko s-bag® Ultra Long Performance

Súprava obsahuje 4 x originálne vrecko na

prach s- bag® Ultra Long Performance. Tieto

vrecká na prach majú XXL kapacitu 5 litrov

a umožňujú dlhšie zachovať optimálnu

funkčnosť vysávača. Vďaka využitiu špičkových

viacvrstvových materiálov, ktoré zabraňujú

zanášaniu, zaručujú vrecká s-bag Ultra Long

Performance výnimočný sací výkon a filtráciu,

pričom vydržia až o 80 % dlhšie než

štandardné vrecká.

Výstupný filter HEPA13

Súprava obsahuje 1 x výstupný filter HEPA13.

Filter HEPA13 zachytí viac než 99,95 %

jemného prachu, ktorý by inak prešiel cez

bežné vrecko a znova sa vrátil do vzduchu vo

vašej domácnosti. Zachytáva jemné častice,

napríklad peľ a prachové roztoče, ktoré

spôsobujú alergiu a zhoršujú príznaky astmy.

Tento filter je potrebné raz za rok vymeniť.

Trojvrstvový filter motora

Súprava obsahuje 1 x trojvrstvový filter motora.

Filter zabraňuje prenikaniu jemného prachu do

motora a jeho poškodeniu. Tento filter je

potrebné raz za rok vymeniť.

Obsahuje

Vrecko s-bag Ultra Long Performance: 4 x

Filter HEPA: 1 x

Trojvrstvový filter vstupu vzduchu: 1 x

Vhodné pre

Jewel: FC9050 – FC9079

Performer: FC9150 – FC9179

PerformerPro: FC9180 – FC9199

SilentStar: FC9300 – FC9319

Performer Expert: FC8720 – FC8729

Performer Ultimate: FC8921 – FC8925,

FC8941 – FC8957
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