
 

 

Philips Performer
Udskiftningssæt

4 støvsugerposer (s-bag® ULP)

1 x Allergy H13-støvfilter
1 trelags motorfilter

FC8060/01
Udskiftningssæt til Performer Pro/Expert/Ultimate
Originale støvsugerposer og filtererstatninger
Original startpakke til Philips-støvsugerne. Pakken indeholder 4 støvsugerposer samt 
motor- og støvfiltre, der skal udskiftes én gang om året.

Originalt Philips-tilbehør
• Trelags motorfilter
• Allergy H13-støvfilter med fantastisk filtrering
• Originale s-bag®-støvsugerposer med ultralang brugstid



 s-bag® med ultralang brugstid

Sættet indeholder 4 stk. s-bag®-støvsugerposer med 
ultralang brugstid. Denne støvsugerpose har en 
kapacitet på 5 liter (XXL) og bevarer derfor 
rengøringsydelsen i længere tid. s-bag-
støvsugerposerne med ultralang brugstid er 
fremstillet af førsteklasses, flerlags, ikke-tilstoppende 
materiale og garanterer fremragende sugeeffekt og 
filtrering i op til 80 % længere tid end en 
standardstøvsugerpose.

Allergy H13-støvfilter

Pakken indeholder 1 x Allergy H13-støvfilter. Allergy 
H13-filteret opfanger mere end 99,95 % af det fine 
støv, som andre filtre blot sender tilbage i luften i dit 
hjem. Det fanger de fine partikler som f.eks. pollen 
og støvmider, der udløser allergi- og 
astmasymptomer. Filteret skal udskiftes en gang om 
året.

Trelags motorfilter

Sættet indeholder 1 stk. trelags motorfilter. Dette 
filter forhindrer fint støv fra at trænge ind i motoren 
og beskadige den. Filteret skal udskiftes en gang om 
året.
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Indeholder
• s-bag med ultralang brugstid: 4 x
• HEPA-filter: 1x
• Trelags indsugningsfilter: 1x

Velegnet til
• Jewel: FC9050 - FC9079

• Performer: FC8680 - FC8682, FC9150 - FC9179
• Performer Expert: FC8720 - FC8728
• PerformerPro: FC9180 - FC9199
• Performer Ultimate: FC8921 - FC8925, FC8941 - 

FC8957
• 7000-serien, Performer Silent: FC8741, FC8743, 

FC8745, FC8779 - FC8786
•

Specifikationer
Udskiftningssæt
4 støvsugerposer (s-bag® ULP) 1 x Allergy H13-støvfilter, 1 trelags motorfilter
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