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1x Allergy H13-uitblaasfilter

s-filter® standaard

Houdt > 99,95% stof vast

 

FC8038/01

Origineel vervangend HEPA 13-filter van Philips

HEPA 13-filter vangt meer dan 99,95% van fijn stof op

De Philips HEPA 13-filters voor uw stofzuiger vangen 99,95% van de fijnste stof

voor een stofvrije omgeving zonder allergenen. De lucht die door het filter is

gestroomd, is zelfs schoner dan de lucht die zich reeds in de kamer bevond.

Originele Philips-accessoires

Allergy H13-uitblaasfilter voor uitstekende filtratie

s-filter® standaard eenvoudig te vervangen

Vervang elke 12 maanden voor blijvende prestaties

Niet-afwasbaar filter



s-filter®-uitblaasfilter FC8038/01

Kenmerken Specificaties

Allergy H13-uitblaasfilter

Het Allergy H13-filter vangt meer dan 99,95%

van fijn stof op, dat andere filters gewoon weer

laten ontsnappen in de lucht in uw huis. Het

filter vangt de fijne deeltjes op, zoals stuifmeel

en stofmijten, die allergie- en

astmasymptomen veroorzaken. Het filter dient

eens per jaar te worden vervangen.

s-filter® standaard

s-filter® is een standaarduitblaasfilter dat

algemeen verkrijgbaar is en eenvoudig te

herkennen is aan het logo. Het filter past in

verschillende Philips-stofzuigerseries en is ook

geschikt voor stofzuigers van Electrolux, AEG,

Volta en Tornado.

Vervang elke 12 maanden

Voor optimale prestaties en filtering, raden we

aan om het filter elke 12 maanden te

vervangen.

Niet wasbaar

Het filter hoeft niet te niet worden gewassen.

Het heeft een levensduur van 1 jaar, waarna

het moet worden vervangen. Door wassen kan

het filter beschadigd raken.

Bevat

Uitblaasfilter: 1

Geschikt voor

Jewel: FC9050 - FC9079

Performer: FC9150 - FC9179, FC8680 -

FC8682

PerformerPro: FC9180 - FC9199

Performer Expert: FC8720 - FC8729

7000-serie, 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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