
Vrecká do vysávačov

• 4 vrecká na prach
• Jeden štandard pre všetky
• Protialergická filtrácia

FC8022/04

Vrecko s-bag® Anti-Allergy
 

Lepšia filtrácia, ideálne pre alergikov

 
Vrecko s-bag® predstavuje univerzálne vrecko pre všetky vysávače od spoločností Philips a Electrolux (Electrolux, Volta,

Tornado, AEG-Electrolux), ktoré používajú vrecká. Pri kúpe náhradných vreciek jednoducho vyhľadajte logo s-bag®. Používanie

neoriginálnych vreciek môže poškodiť váš vysávač.

Výhody

Jeden štandard, žiadne problémy
• Univerzálny štandard umožní jednoduchý výber
 
Protialergická filtrácia
• Protialergické, ideálne pre alergikov a astmatikov
 
Najvyššia kvalita a hygiena

• Vysoko odolný syntetický materiál vyrobený vo Švédsku
• Hygienický systém uzatvorenia pre ľahké vyhodenie použitého

vrecka
 

Predpredajný leták pre Slovensko (2017, Jún 25)



Vlastnosti

Univerzálny štandard

Originálne vrecko s-bag® od spoločnosti Philips možno použiť pre všetky
vysávače od spoločností Philips a Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-
Electrolux), ktoré používajú vrecká. Vyhnite sa neustálemu otravnému
hľadaniu toho správneho vrecka – jednoducho nájdite logo s-bag®.

Protialergický účinok

Vrecko s-bag® Anti-Allergy disponuje vysokou filtráciou na zachytávanie peľu,
prachových častíc, prachových roztočov, roztočových a mačacích alergénov

veľkosti 1 mikrón. Táto úroveň filtrácie výrazne znižuje vystavenie alergénom
v rodine a často pomáha alergikom a astmatikom.

Vysoko odolný materiál

Vrecko s-bag® Anti-Allergy je vyrobené z vysoko odolného syntetického
materiálu, ktorý sa vyrába vo Švédsku.

Hygienický systém uzatvorenia

Patentovaný systém uzatvárania vrecka Philips s-bag® umožňuje jednoduché a
čisté vyhodenie, bez úniku nečistôt, ktoré sú vo vrecku.

Špecifikácia
Dovoľujeme si vás upozorniť, že toto je predpredajný leták. Obsah tohto letáka bol vytvorený na základe našich najaktuálnejších znalostí vzhľadom na vyššie uvedenú krajinu. Obsah tohto
letáka sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Philips nie je zodpovedná za žiadne záručné nároky na základe obsahu tohto letáka.

Špecifikácie príslušenstva
Počet vreciek na
prach

4

Vhodné pre
AirStar FC8220 – FC8229
City-Line FC8400 - FC8439
EasyLife FC8130 – FC8139
Expression FC8600 - FC8629
HomeHero FC8910 – FC8919
Impact FC8350 - FC8399
Jewel FC9050 – FC9079
Mobilo FC8500 – FC8579
Performer FC9150 – FC9179
Performer Compact FC8370 – FC8399

PerformerPro FC9180 – FC9199
PowerLife FC8320 – FC8329

FC8440 – FC8459
SilentStar FC9300 – FC9319
SmallStar FC8230 – FC8260
Specialist FC9100 - FC9139
Studio (Power) FC9080 – FC9089
Universe FC9000 - FC9029
Electrolux Group Vreckové vysávače Electrolux

Vreckové vysávače Tornado
Vreckové vysávače Zanussi

PerformerActive FC8520 – FC8529
FC8650 – FC8660

Performer Expert FC8720 – FC8729

s-bag
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