
 

 

Philips Performer
Utbytessats

4 x dammsugarpåsar (s-bag® ULP)

1 x Allergy HEPA13-utblåsfilter
1 x motorfilter med tre lager

FC8060/01
Ersättningspaket för Performer Pro/Expert/Ultimate
Originaldammsugarpåsar och filterbyten
Originalutbytespaket för Philips dammsugare. Paketet innehåller fyra dammsugarpåsar, 
samt motor- och utblåsfilter som måste bytas ut en gång per år.

Philips Original accessories
• Motorfilter i tre lager
• Allergy H13-utblåsfilter för suverän filtrering
• s-bag® Ultra Long Performance originaldammsugarpåsar



 s-bag® Ultra Long Performance

Paketet innehåller 4 x s-bag® Ultra Long 
Performance originaldammsugarpåsar. Den här 
dammsugarpåsen har XXL 5-literskapacitet, vilket 
bibehåller rengöringsprestandan under en längre tid. 
S-påsen Ultra Long Performance är tillverkad av 
förstklassigt material i flera lager som förhindrar 
tilltäppning och garanterar utmärkt sugeffekt och 
filtrering, och den håller upp till 80 % längre än en 
vanlig påse.

Allergy H13-utblåsfilter

Paketet innehåller 1 Allergy H13-utblåsfilter. Allergy 
H13-filtret fångar upp mer än 99,95 % av fint damm, 
som andra filter släpper tillbaka ut i luften i ditt hem. 
Filtret fångar upp de fina partiklarna, till exempel 
pollen och dammkvalster, som kan vara allergi- och 
astmaframkallande. Filtret bör bytas ut en gång om 
året.

Motorfilter i tre lager

Paketet innehåller 1 x motorfilter i tre lager. Det här 
filtret förhindrar fint damm från att nå motorn och 
skada den. Du bör byta ut filtret en gång om året.
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Innehåller
• s-bag Ultra Long Performance: 4x
• HEPA-filter: 1x
• Intagsfilter i tre lager: 1x

Lämplig för
• 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
Utbytessats
4 x dammsugarpåsar (s-bag® ULP) 1 x Allergy HEPA13-utblåsfilter, 1 x motorfilter med tre lager
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