
 

 

Philips s-bag
Støvsugerposer

4 x støvsugerposer
Én standard passer til alle
50 % længere levetid
15 % større kapacitet

FC8021/03
s-bag® Classic med lang brugstid

Længere brugstid, bedre filtrering
s-bag® er den universelle støvpose til alle støvsugere med pose fra Philips og Electrolux 
(Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Når du køber nye poser, skal du bare kigge efter s-
bag®-logoet. Brug af ikke-originale poser kan beskadige din støvsuger.

Bedre ydeevne og filtrering
• 50 % længere levetid end traditionelle papirposer
• TÜV-certificeret for pålidelige resultater
• Filtrerer 99% af støvet væk

One standard, no hassle
• En universel standard gør valget nemt

Top quality and hygiene
• Hygiejnisk lukkemekanisme til nem bortskaffelse
• Syntetisk materiale med stor modstandsdygtighed, fremstillet i Sverige



 Universel standard

Den originale Philips s-bag® kan anvendes til alle 
støvsugere med pose fra Philips og Electrolux Group 
(Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Slip for besværet 
med uendelig søgen efter en støvpose, se blot efter 
s-bag®-logoet.

Lang brugstid

s-bag® Classic med lang brugstid holder 50 % 
længere end traditionelle papirposer. Posens særlige 
syntetiske materiale og den 15 % større kapacitet 
sikrer optimal luftstrøm, så din støvsuger beholder 
sin sugekraft i længere tid.

Høj filtreringskapacitet

Støvsugerposens syntetiske materiale filtrerer op til 
99 % af al støv og partikler. Det filtrerer luften mere 

effektivt end en almindelig papirpose og hjælper dig 
med at slippe af med luftbårne partikler som f.eks. 
allergener.

TÜV-certificeret

Philips s-bag® Classic med lang brugstid har 
gennemgået uafhængige tests og er certificeret af 
TÜV Rheinland Group.

Hygiejnisk lukkemekanisme

Den patenterede lukkemekanisme i Philips s-bag® 
gør den nem at bortskaffe, uden at det opsamlede 
støv og snavs slipper ud af posen.

Utroligt modstandsdygtigt materiale

s-bag® Classic med lang brugstid er lavet af et 
utroligt modstandsdygtigt, syntetisk materiale og 
fremstillet i Sverige.
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Specifikationer
Specifikationer for tilbehør
• Antal støvposer: 4
• Støvposemateriale: Syntetisk, 4-lags

Velegnet til
• 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
•

Udgivelsesdato  
2023-04-11

Version: 4.4.1

EAN: 87 10103 29138 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive 
ejere.

www.philips.com
Vigtigste nyheder
Støvsugerposer
4 x støvsugerposer Én standard passer til alle, 50 % længere levetid, 15 % større kapacitet

http://www.philips.com

