
 

 

Philips
Kit de schimb

1 filtru de evacuare
1 filtru lavabil pentru motor
1 filtru burete lavabil cu 2 straturi

FC8010/02
Kit de filtre pentru PowerPro Compact şi Active*
Filtre de schimb originale de la Philips
Kit de schimb pentru filtrul anti-alergeni H13 compatibil cu gamele Philips PowerPro 
Compact, PowerPro Active şi PowerPro City*. Kitul conţine filtrele de evacuare şi pentru 
motor. Se recomandă înlocuirea filtrelor o dată pe an.

Accesorii Philips originale
• Filtru de admisie lavabil pentru motor
• Filtru de evacuare pentru filtrare excelentă
• Filtru lavabil cu 2 straturi de spumă



 Filtru lavabil pentru motor

Kitul conţine 1 filtru lavabil pentru motor. Acesta 
oferă niveluri ridicate de filtrare și împiedică praful fin 
să ajungă la motor și să-l deterioreze. Se recomandă 
să înlocuiești filtrul o dată pe an.

Filtru lavabil cu 2 straturi de spumă

Kitul conţine 1 filtru de admisie pentru motor 
(spumă cu 2 straturi). Acest filtru oferă protecţie 
suplimentară motorului și trebuie amplasat lângă 
filtrul lavabil pentru motor. Filtrul poate fi spălat și se 
recomandă să fie înlocuit o dată pe an.

Filtru de evacuare

Kitul conţine 1 filtru de evacuare. Filtrul captează 
chiar și cel mai fin praf înainte ca aerul să fie eliberat 
înapoi în cameră, ceea ce generează un aer curat, fără 
praf în casa ta. Filtrele se înlocuiesc o dată pe an.
FC8010/02

Repere

* Compatibil cu următoarele game de produse Philips: PowerPro 
Compact / PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, 
FC9515, FC9516 PowerPro Active: FC9549 - FC9553, FC9555, 
FC9556, FC9569 - FC9571, FC9573, FC9576, FC9588
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Conţine
• Filtru de evacuare: 1x
• Filtru lavabil cu 2 straturi de spumă: 1x
• Filtru de admisie lavabil pentru motor: 1x

Adecvat pentru
• 5000 Series PowerPro Active: FC9550, FC9552, 

FC9553, FC9555, FC9556, FC9557, FC9570, 
FC9571, FC9573, FC9576, FC9588

• 3000 Series PowerPro Compact/PowerPro City: 
FC9328, FC9329, FC9330, FC9331, FC9332, 
FC9333, FC9334, FC9349, FC9350, FC9351, 
FC9352, FC9353, FC9515, FC9516

•

Specificaţii
Kit de schimb
1 filtru de evacuare 1 filtru lavabil pentru motor, 1 filtru burete lavabil cu 2 straturi
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