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Originalus „Philips HEPA13“ keičiamas filtras
„HEPA 13“ filtras surenka >99,95 % smulkiausių dulkių

Jūsų siurblio „Philips HEPA13“ filtras surenka net 99,95 % smulkiausių dulkių, todėl

namų aplinkoje neliks dulkių, oras bus švarus ir be alergenų. Pro filtrą praeinantis

oras yra švaresnis nei jūsų kambaryje esantis oras.

Originalūs „Philips“ priedai

„Allergy H13“ išmetimo filtras – nepriekaištingas filtravimas

Lengvai keičiamas standartinis „s-filter®“

Keiskite kas 12 mėnesių, jei norite užtikrinti ilgą veikimą

Neplaunamas filtras
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Ypatybės Specifikacijos

„Allergy H13“ išmetimo filtras

„Allergy H13“ filtras sulaiko daugiau nei 99,95

% smulkių dulkių, kai kiti filtrai tiesiog

sugrąžina jas atgal į orą jūsų namuose. Šis

filtras sulaiko net smulkias daleles, pvz.,

žiedadulkes ir dulkių erkutes, kurios sukelia

alergiją ir astmos simptomus. Filtrą reikia keisti

kartą per metus.

„s-filter®“ standartas

„s-filter®“ yra standartizuotas išmetimo filtras,

kurį lengvai atpažinsite pagal jo logotipą. Tinka

įvairiems „Philips“, „Electrolux“, „AEG“, „Volta“

ir „Tornado“ dulkių siurbliams.

Keiskite kas 12 mėnesių

Siekiant užtikrinti optimalias charakteristikas ir

filtravimą, rekomenduojame keisti filtrą kas 12

mėnesių.

Neplaunamas

Filtro plauti nereikia. Jis naudojamas 1 metus,

paskui jį reikia pakeisti. Plaudami filtrą galite jį

sugadinti.

Komplekte yra

Išmetimo filtras: 1

Tinka naudoti su

„Jewel“: FC9050 – FC9079

„Performer“: FC9150 – FC9179, FC8680 –

FC8682

PerformerPro: FC9180 – FC9199

Performer Expert: FC8720 – FC8729

7000 serija, „Performer Silent“: FC8741 –

FC8745, FC8779 – FC8786

Performer Ultimate: FC8921 – FC8925,

FC8941 – FC8957

„SilentStar“: FC9300 – FC9319

„PowerPro“: FC8760 – FC8770

„Marathon“: FC9200 – FC9225

„PowerPro Expert“: FC9712 – FC9714,

FC9720 – FC9725

PowerPro Ultimate: FC9911 – FC9912,

FC9919 – FC9934

„Marathon Ultimate“: FC9911 – FC9912,

FC9919 – FC9924
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