
 

 

Philips
HEPA12 filter pro vysavače

1x výstupní filtr EPA12
S-filter® standard do všech 
vysavačů
Zachytí >99,5 % prachu

FC8031/00
Originální náhradní filtr EPA12 od společnosti Philips
Filtr EPA12 zachytí více než 99,95 % jemného prachu
Filtr Philips EPA12 pro váš vysavač zachytí 99,95 % nejjemnějšího prachu a zajistí vám 
bezprašné prostředí. Optimálního výkonu dosáhnete každoroční výměnou filtru.

Philips Original accessories
• Neomyvatelný filtr
• S-filter® standard do všech vysavačů pro snadnou výměnu
• Pro zachování výkonu měňte každých 12 měsíců
• Výstupní filtr EPA12 pro vynikající filtraci



 S-filter® standard do všech vysavačů
S-filter® je standardní výstupní filtr, který je široce 
dostupný a díky svému logu lehce rozpoznatelný. 
Hodí se pro několik řad vysavačů společnosti Philips, 
ale též vysavačů společností Electrolux, AEG, Volta a 
Tornado.

Výstupní filtr EPA12

Filtr EPA12 zachytí více než 99,5 % jemného prachu, 
než se vzduch vrátí zpět do místnosti. Výsledkem je 
domácnost s čistým vzduchem bez prachu. Filtr by se 
měl měnit jednou za rok.

Měňte každých 12 měsíců

Pro udržení optimálního výkonu a filtrace 
doporučujeme měnit filtr každých 12 měsíců.

Neomyvatelný

Filtr není třeba mýt. Jeho životnost je jeden rok a 
poté je třeba jej vyměnit. Mytí může filtr poškodit.
FC8031/00

Přednosti
Datum vydání 2023-04-11

Verze: 4.4.1

EAN: 87 10103 14496 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Neobsahuje
• Výstupní filtr: 1

Vhodné pro
• Jewel: FC9050–FC9079
• Performer: FC9150–FC9179, FC8680 – FC8682
• Performer Expert: FC8720–FC8729
• PerformerPro: FC9180–FC9199
• Performer Ultimate: FC8921–FC8925, 

FC8941–FC8957
• PowerPro: FC8760 – FC8770

• SilentStar: FC9300–FC9319
• PowerPro Expert: FC9712 – FC9714, FC9720 – 

FC9725
• Marathon Ultimate: FC9911 – FC9912, FC9919 – 

FC9924
• PowerPro Ultimate: FC9911 – FC9912, FC9919 – 

FC9934
• Řada 7000, Performer Silent: FC8741 – FC8745, 

FC8779 – FC8786
• Marathon: FC9200 – FC9225
•

Specifikace
HEPA12 filter pro vysavače
1x výstupní filtr EPA12 S-filter® standard do všech vysavačů, Zachytí >99,5 % prachu
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