Hefte før salg for Norge (2017, Desember 2)
Robotstøvsuger
• Reservedelsett
• To nye filtre
• Ett børstepar
• Tre tørrmopper

FC8068/01

Bytt ut for optimal ytelse
Reservedelsett for SmartPro Active
Reservedelsettet er kompatibelt med SmartPro Active-robotstøvsugere. Settet inneholder to filtre, et børstepar og tre
tørrmopper som bør byttes ut slik at robotstøvsugerens levetid forlenges.
Fordeler

Utblåsningsfiltre for optimal ytelse
• Bytt hver fjerde måned for å forlenge levetiden til apparatet

Ekstra lange sidebørster for å rengjøre i hjørner
• Bytt ut én gang i året for å få optimal oppsamling av støv

Tørrmopper for å fjerne fint støv
• Forbedre rengjøringen ved å samle opp fint støv

SmartPro Active

Funksjoner
Bytt hver fjerde måned

Forbedre rengjøringen

Bytt filteret hver fjerde måned for å forlenge levetiden til robotstøvsugeren.

Forbedre rengjøringen ved å samle opp fint støv fra gulvet

Bytt hvert år

Bytt børstene én gang i året for å få optimal oppsamling av støv

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Inneholder
Utblåsningsfilter
Sidebørste
Tørrmopp

Nettovekt
Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

Ja
Ja
Ja

Egnet for
SmartPro Active

FC8810 – FC8820

Tilbehørsspesifikasjoner
Antall puter
Antall utblåsningsfiltre
Antall sidebørster

CN
850870

Ytre eske

3
2

Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt
EAN
Antall emballasjer

1 par

Mål, emballasje
Høyde
Bredde
Dybde

0,09 kg
0,14 kg
08710103744153
1

17,00 cm
22,00 cm
4,40 cm

45,20 cm
23,10 cm
36,80 cm
3,47 kg
18710103744150
20
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