
 

 

Philips
s-filter® støvfilter

1 x Allergy H13-støvfilter
s-filter® med almindelig pasform
Opsamler mere end 99,95% af 
støvet

FC8038/01
Original HEPA13-filtererstatning fra Philips

HEPA13-filter opsamler mere end 99,95 % af det fine støv
Philips HEPA 13-filteret til din støvsuger optager 99,95 % af det fineste støv, hvilket skaber 
et støvfrit miljø med ren allergenfri luft. Luften, som passerer filteret, er endnu renere end 
luften, der allerede findes i rummet.

Originalt Philips-tilbehør
• s-filter® med almindelig pasform, så det er nemt at skifte ud
• Ikke-vaskbart filter
• Skiftes med 12 måneders mellemrum for en vedvarende ydeevne
• Allergy H13-støvfilter med fantastisk filtrering



 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.

s-filter® med almindelig pasform
s-filteret er et almindeligt støvfilter, som kan købes i 
et bredt udvalg af butikker. Det er let genkendeligt 
pga. logoet. Det passer til en række støvsugere fra 
Philips samt til støvsugere fra Electrolux, AEG, Volta 
og Tornado.

Skiftes med 12 måneders mellemrum

For at opnå den bedste ydeevne og filtrering 
anbefaler vi, at filteret skiftes hver 12. måned.

Ikke-vaskbart

Filteret skal derfor ikke vaskes. Det har en levetid på 
1 år, hvorefter det skal udskiftes. Hvis filteret vaskes, 
kan det blive beskadiget.
FC8038/01

Vigtigste nyheder
Udgivelsesdato  
2023-04-24

Version: 4.4.1

EAN: 87 10103 40577 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive 
ejere.

www.philips.com
Velegnet til
• 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

• 7000-serien, Performer Silent: FC8741 - FC8745, 
FC8779 - FC8786

• Marathon: FC9200 - FC9225

Indeholder
• Støvfilter: 1
•

Specifikationer
s-filter® støvfilter
1 x Allergy H13-støvfilter s-filter® med almindelig pasform, Opsamler mere end 99,95% af støvet
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