
Keičiamas rinkinys

Performer

 
4 dulkių maišeliai („s-bag®“
ULP)

1 „HEPA 13“ išmetimo filtras

1 trisluoksnis variklio filtras

4 citrinų kvapai („s-fresh®“)

 
FC8060/01

„Performer Pro“ / „Expert“ / „Ultimate“

keičiamasis rinkinys

Originalūs dulkių maišeliai ir keičiami filtrai

Rinkinyje yra 4 „s-fresh®“ oro gaivikliai. Granules galima suberti į dulkių maišelį ir

kol siurbsite šios granulės gaivins ir kvėpins orą.

Originalūs „Philips“ priedai

„s-bag® Ultra Long Performance“ originalūs dulkių maišeliai

„HEPA 13“ išmetimo filtras – nepriekaištingas filtravimas

Trisluoksnis variklio filtras

Citrinų kvapo kvapiklis(„s-fresh®“) – malonus išmetamo oro kvapas



Keičiamas rinkinys FC8060/01

Ypatybės Specifikacijos

„s-bag® Ultra Long Performance“

Rinkinyje yra 4 „s-bag® Ultra Long

Performance“ originalūs dulkių maišeliai. Šis

dulkių maišelis pasižymi XXL dydžio 5 litrų

talpa, todėl puikūs valymo rezultatai

užtikrinami ilgesnį laiką. Pagaminti iš

aukščiausios kokybės daugiasluoksnės

neužsikemšančios medžiagos „s-bag Ultra

Long Performance“ užtikrina puikią siurbiamąją

galią ir filtravimą – galite naudoti 80 % ilgiau

nei įprastus dulkių maišelius.

„HEPA 13“ išmetimo filtras

Rinkinyje yra 1 „HEPA 13“ filtras, kuris surenka

mažiausiai 99,95 % smulkiausių dulkių, kai

kiti filtrai tiesiog sugrąžina jas atgal į orą jūsų

namuose. Šis filtras sulaiko net smulkiausias

daleles, pavyzdžiui, sporas ir dulkių erkes,

kurios sukelia alergiją ir astmą. Filtrą reikia

keisti kartą per metus.

Citrinų kvapo kvapiklis („s-fresh®“)

Rinkinyje yra 1 trisluoksnis variklio filtras. Šis

filtras neleidžia patekti smulkioms dulkių

dalelėms į variklį ir apsaugo jį nuo pažeidimų.

Filtrą reikia keisti kartą per metus.

Trisluoksnis variklio filtras

Rinkinyje yra 1 trisluoksnis variklio filtras. Šis

filtras neleidžia patekti smulkioms dulkių

dalelėms į variklį ir apsaugo jį nuo pažeidimų.

Filtrą reikia keisti kartą per metus.

Komplekte yra

L. ilgo naud. klasik. S tipo maiš.: 4x

HEPA filtras: 1

Trisluoksnis įleidimo filtras: 1

„S-fresh“ citrinų kvapo granulės: 4x

Tinka naudoti su

„Jewel“: FC9050 – FC9079

„Performer“: FC9150 – FC9179

PerformerPro: FC9180 – FC9199

„SilentStar“: FC9300 – FC9319

Performer Expert: FC8720 – FC8729

Performer Ultimate: FC8921 – FC8925,

FC8941 – FC8957
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