
 

 

Philips s-bag
Sacos para aspirador

4 sacos para pó
Padrão universal
Filtragem antialergias

FC8022/04
Saco s-bag® antialérgico

Melhor filtragem, ideal para pessoas com alergias
O s-bag® é o saco para pó universal para todos os aspiradores com saco da Philips e da 
Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Quando comprar sacos de substituição, basta 
procurar o logótipo s-bag®. A utilização de sacos não originais pode danificar o seu aspirador.

Uma norma, zero incómodos
• Um padrão universal para uma escolha fácil

Filtragem antialergias
• Antialérgico, ideal para pessoas com asma e alergias

Alta qualidade e higiene
• Sistema de fecho higiénico para uma eliminação fácil
• Material sintético de alta resistência, fabricado na Suécia



 Padrão universal

O saco s-bag® original da Philips pode ser utilizado 
em todos os aspiradores com saco da Philips e do 
Grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). 
Esqueça o incómodo de procurar incessantemente 
um saco para pó, basta procurar o logótipo do s-
bag®.

Efeito antialérgico

O s-bag® antialérgico possui uma alta filtragem para 
recolher pólen, partículas de pó, ácaros, alergénios 
dos ácaros e dos gatos com dimensões de até 1 

mícron. Este nível de filtragem reduz 
significativamente a exposição a alergénios na sua 
família e é benéfica para pessoas com asma e alergias.

Material altamente resistente

O saco s-bag® antialérgico é fabricado num material 
sintético altamente resistente, produzido na Suécia.

Sistema de fecho higiénico

O sistema de fecho patenteado do saco s-bag® da 
Philips permite uma eliminação fácil e limpa, sem 
espalhar a sujidade retida no interior.
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Especificações
Especificações do acessório
• Número de sacos para o pó: 4

Adequado para
• Jewel: FC9050 - FC9079
• Performer: FC8680 - FC8682, FC9150 - FC9179
• Série 5000, PerformerActive: FC8563, FC8574 - 

FC8579, FC8584 - FC8589
• Série 3000 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
• Série 2000, PowerGo: FC8240 - FC8246, FC8293 

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

FC8745, FC8779 – FC8786
•
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