
Ανταλλακτικό κιτ

 
3 σακούλες συλλογής σκόνης (s-

bag® CLP)

1 αντιαλλεργικό φίλτρο

1 φίλτρο μοτέρ εισόδου

 
FC8074/02

Ανταλλακτικό κιτ για την Performer Compact
Αυθεντικές ανταλλακτικές σακούλες συλλογής σκόνης και φίλτρα από την Philips

Αυθεντικό ανταλλακτικό κιτ για τη σειρά Philips Performer Compact. Το κιτ περιλαμβάνει 3 σακούλες συλλογής σκόνης και

φίλτρα μοτέρ και εξόδου τα οποία πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά τον χρόνο.

Αυθεντικά αξεσουάρ Philips

Αυθεντικές σακούλες συλλογής σκόνης s-bag® Classic Long Performance

Αντιαλλεργικό φίλτρο εξόδου αέρα για εξαιρετικό φιλτράρισμα

Φίλτρο μοτέρ εισόδου (αφρού)



Ανταλλακτικό κιτ FC8074/02

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

s-bag®Classic Long Performance

Το κιτ περιλαμβάνει 3 αυθεντικές σακούλες συλλογής

σκόνης s- bag® Classic Long Performance. Αυτή η

αυθεντική σακούλα συλλογής σκόνης της Philips έχει

σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει απόδοση μεγάλης

διάρκειας στην ηλεκτρική σκούπα σας, δηλαδή ένα

υψηλό επίπεδο επιδόσεων και μέγιστο φιλτράρισμα,

μέχρι τη στιγμή που η σακούλα συλλογής σκόνης

γεμίσει και είναι έτοιμη για απόρριψη.

Αντιαλλεργικό φίλτρο

Το κιτ περιλαμβάνει 1 αντιαλλεργικό φίλτρο εξόδου

αέρα. Το φίλτρο παγιδεύει ακόμα και τα πιο μικρά

σωματίδια σκόνης, προτού ο αέρας αποβληθεί ξανά

στο δωμάτιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον καθαρό,

χωρίς σκόνη, αέρα στο σπίτι σας. Το φίλτρο θα

πρέπει να αντικαθίσταται μία φορά το χρόνο.

Φίλτρο μοτέρ εισόδου

Το κιτ περιλαμβάνει 1 φίλτρο μοτέρ εισόδου (αφρού).

Αυτό το φίλτρο εμποδίζει την λεπτή σκόνη να φτάσει

στο μοτέρ και να προκαλέσει φθορά. Αυτό το φίλτρο

πρέπει να αντικαθίσταται μία φορά το χρόνο.

Περιέχει

Κλασική s-bag με μεγάλη διάρκεια ζωής: 3

Φίλτρο μοτέρ: 1

Αντιαλλεργικό φίλτρο εξόδου αέρα: 1

Κατάλληλο για

Σειρά 3000, Performer Compact: FC8366 - FC8367,

FC8370 - FC8379
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