
 

 

Philips
Kit de substituição

1 filtro do motor lavável
1 separador de espuma lavável
1 filtro exaustor

XV1220/01
Kit de substituição para o aspirador sem saco da série 2000*
Substituição de filtros marca Philips
Kit de substituição compatível com o aspirador sem saco da série 2000*. O kit contém 
os filtros de exaustão e do motor. Recomenda-se a substituição dos filtros uma vez por 
ano.

Acessórios marca Philips
• Filtro exaustor
• Filtro do motor lavável
• Acessório de espuma lavável



 Filtro exaustor

O kit contém 1 filtro exaustor. O filtro recolhe 
poeiras finas antes de o ar ser expelido para a sala. 
Isto resulta num ar limpo e sem pó em sua casa. O 
filtro deve ser substituído uma vez por ano.

Filtro do motor lavável

O kit contém 1 filtro do motor lavável. Isto 
proporciona níveis de filtragem elevados e evita que 
o pó fino alcance o motor e o danifique. O filtro 
pode ser lavado. Recomenda-se a substituição do 
filtro uma vez por ano.

Acessório de espuma lavável

O kit contém 1 separador de espuma embutido e 
lavável. Este filtro proporciona uma proteção 
adicional ao motor e deve ser colocado junto ao 
filtro do motor lavável. O filtro pode ser lavado. 
Recomenda-se a substituição do filtro uma vez por 
ano.
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Contém
• Filtro exaustor: 1x
• Filtro do motor embutido e lavável: 1x
• Acessório de espuma lavável: 1x

Adequado para:
• Aspirador sem saco da série 2000: XB2022, 

XB2023, XB2042, XB2062, XB2122, XB2123, 
XB2125, XB2142

•

Especificações
Kit de substituição
1 filtro do motor lavável 1 separador de espuma lavável, 1 filtro exaustor
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