
 

 

Philips s-bag
Dammsugarpåsar

16 st dammsugarpåsar
En standard passar alla
Räcker 50 % längre
15 % mer kapacitet

FC8021/05
s-bag® klassisk med lång livslängd, storpack
Räcker längre, bättre filtrering
Dammsugarpåsarna s-bag® kan användas till alla dammsugare med påse från Philips och Electrolux 

(Electrolux, AEG, Volta och Tornado). Titta bara efter s-bag®-logotypen när du köper nya 

dammsugarpåsar. Om du använder påsar som inte är originalpåsar kan det uppstå skador på 

dammsugaren.

Bättre prestanda och filtrering
• Filtrerar 99 % av fint damm
• TÜV-certifierad för pålitliga resultat
• 50 procent längre livslängd än vanliga papperspåsar

En standard, inget krångel
• Enkla val tack vare en universell standard

Bästa kvalitet och hygien
• Hygieniskt förslutningssystem för enkel kassering
• Syntetiskt material med högt motstånd, tillverkat i Sverige



 Universell standard

Den ursprungliga Philips s-bag® kan användas för alla 
dammsugare från Philips och Electrolux Group 
(Electrolux, AEG, Volta Tornado) med påse. Slipp 
krånglet med att leta efter en dammsugarpåse. Titta 
bara efter s-bag®-logotypen.

Hög filtreringskapacitet

Det syntetiska materialet i den här dammsugarpåsen 
filtrerar upp till 99 % av damm och partiklar. Påsen 
filtrerar luften mer effektivt än en vanlig papperspåse 
och hjälper dig att bli av med luftburna partiklar, till 
exempel allergener.

Mycket tåligt material

s-bag® klassisk med lång livslängd är tillverkad i ett 
mycket motståndskraftigt syntetiskt material som 
produceras i Sverige.

Hygieniskt förslutningssystem

Philips s-bags® patenterade förslutningssystem gör 
att du enkelt kan slänga påsen utan att spilla ut 
dammet inuti.

Prestanda med lång livstid

s-bag® klassisk med lång livslängd räcker 50 procent 
längre än vanliga papperspåsar. Det särskilda 
syntetiska materialet i påsen och 15 procent större 
kapacitet ger optimalt luftflöde så att dammsugarens 
sugeffekt räcker längre.

TÜV-certifierad

Philips s-bag® klassisk med lång livslängd har 
genomgått oberoende tester och är certifierad av 
TÜV Rheinland Group. 
FC8021/05

Specifikationer
Tillbehör, specifikationer
• Antal dammsugarpåsar: 16
• Dammsugarpåsens material: Syntet, 4 lager

Lämplig för
• Jewel: FC9050 - FC9079
• Performer: FC8680–FC8682, FC9150 - FC9179
• 5000-serien, PerformerActive: FC8563, 

FC8574–FC8579, FC8584–FC8589
• 3000-serien, Performer Compact: 

FC8366–FC8367, FC8370–FC8379, 
FC8383–FC8389, XD3000, XD3010, XD3030, 
XD3100, XD3110, XD3112, XD3140

• Performer Expert: FC8720 - FC8728
• PerformerPro: FC9180 - FC9199
• Performer Ultimate: FC8921 – FC8925, FC8941 – 

FC8957
• 2000-serien, PowerGo: FC8240–FC8246, 

FC8293–FC8296, FC8250, FC8253, FC8289
• PowerLife: FC8320 - FC8329, FC8450 - FC8459
• 7000-serien, Performer Silent: FC8741, FC8743, 

FC8745, FC8779–FC8786
•
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