
 

 

Philips s-bag
Prachové sáčky do 
vysavačů

4 x prachový sáček
Jeden standard pro všechny 
vysavače
Materiál pohlcující pachy
Ideální pro majitele domácích 
mazlíčků

FC8023/04
s-bag® Anti-Odour

Pohlcuje pachy, ideální pro majitele zvířat
s-bag® je univerzální prachový sáček pro všechny sáčkové vysavače společností Philips 
a Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Při nákupu náhradních sáčků hledejte logo 
s-bag®. Použití neoriginálních sáčků může způsobit poškození vysavače.

Lepší výkon a filtrace
• Filtruje 99 % jemného prachu

One standard, no hassle
• Univerzální standard pro snadný výběr

Materiál pohlcující pachy
• Pohlcuje a neutralizuje nepříjemné pachy

Top quality and hygiene
• Vysoce odolný syntetický materiál vyrobený ve Švédsku
• Hygienický systém uzavírání pro snadnou likvidaci



 Univerzální standard

Originální sáčky Philips s-bag® lze použít ve všech 
sáčkových vysavačích skupiny Philips a Electrolux 
(Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Ušetřete si 
starosti s neustálým hledáním toho správného 
prachového sáčku a jednoduše zvolte sáček s-bag®.

Pohlcuje nepříjemné pachy

Sáčky s-bag® Anti-Odour jsou na rozdíl od běžných 
sáčků vyrobeny z odolného syntetického materiálu 
s povrchem z vosku pohlcujícího pachy, který zachytí 
nepříjemné pachy a zabrání jejich úniku z vysavače. 
Tento prachový sáček je ideální pro majitele zvířat.

Vysoká kapacita filtrace

Syntetický materiál, z něhož je sáček vyroben, filtruje 
až 99 % prachu a prachových částic. Filtrace vzduchu 
je efektivnější než u papírových sáčků a pomáhá vám 
zbavit se částic roznášených vzduchem, například 
alergenů.

Vysoce odolný materiál

Sáčky s-bag® Anti-Odour jsou vyrobeny z vysoce 
odolného syntetického materiálu vyrobeného ve 
Švédsku.

Hygienický systém uzavírání

Patentovaný systém uzavírání sáčku Philips s-bag® 
umožňuje snadnou a čistou likvidaci, aniž by se 
vysypaly nečistoty zachycené v sáčku.
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Specifikace
Specifikace příslušenství
• Počet prachových sáčků: 4

Vhodné pro
• Jewel: FC9050–FC9079
• Performer: FC8680 – FC8682, FC9150–FC9179
• Řada 5000, PerformerActive: FC8563, FC8574 – 

FC8579, FC8584 - FC8589
• Řada 3000, Performer Compact: FC8366 - 

FC8367, FC8370 – FC8379, FC8383 - FC8389
• Performer Expert: FC8720 – FC8728
• PerformerPro: FC9180–FC9199
• Performer Ultimate: FC8921–FC8925, 

FC8941–FC8957
• Řada 2000, PowerGo: FC8240 – FC8246, 

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

FC8745, FC8779 – FC8786
•
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Přednosti
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