
Торби за

прахосмукачки

s-bag

  15 x торбички за прах

Един стандарт за всички

Хартиена торба

Хигиенична система за затваряне

 
FC8019/03

s-bag® Classic, мегаопаковка

Филтрира 95% от финия прах

s-bag® е универсалната торбичка за прах за всички прахосмукачки с торбичка Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta,

Tornado). Когато закупувате торбички за смяна, просто потърсете логото на s-bag®. Използването на неоригинални

торбички може да повреди прахосмукачката ви.

Един стандарт, без проблеми

Универсален стандарт за лесен избор

По-добра ефективност и филтриране

Филтрира 95% от финия прах

Уникално сгъване за силно съпротивление

Хигиенична ефективност

Хигиенична система за затваряне за лесно изхвърляне
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Универсален стандарт

Оригиналната Philips s-bag® може да се използва за

всички прахосмукачки с торбичка Philips и Electrolux

Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забравете за

досадното безкрайно търсене на торбичка за прах,

просто потърсете логото на s-bag®.

Качествено филтриране

s-bag® Classic е висококачествена хартиена торба,

която филтрира над 95% от праха и частиците, а

това я прави по-ефективна от обикновените

хартиени торби за прахосмукачки.

Уникално сгъване

Благодарение на специалното си сгъване s-bag®

Classic не се къса при силно всмукване и когато при

чистенето се всмукват твърди предмети.

Хигиенична система за затваряне

Патентованата система за затваряне на торбата

Philips s-bag® позволява лесно и чисто изхвърляне,

без разпиляване на събрания прах.

 

Данни за аксесоарите

Брой торби за прах: 15

Материал на торбата за прах: Хартия, двупластова

Подходящо за

PowerLife: FC8320 - FC8329, FC8450 - FC8459

PowerGo: FC8240 – FC8246, FC8293 – FC8296,

FC8250, FC8253, FC8289

Performer Compact: FC8366 - FC8367, FC8370 –

FC8379, FC8383 - FC8389

PerformerActive: FC8563, FC8574 – FC8579, FC8584

- FC8589

Jewel:

FC9050 – FC9079

Performer: FC8680 – FC8682, FC9150 – FC9179
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