
 

 

Philips
s-filter® kimeneti 
levegőszűrő

1 db Allergy H13 kimeneti 

levegőszűrő

s-filter®, szabvány szerint 
illeszkedő
A por több mint 99,95%-át 
visszatartja

FC8038/01
Eredeti HEPA13 csereszűrő a Philipstől

A HEPA13 szűrő a finom por több mint 99,95%-át összegyűjti
A porszívókhoz használható Philips HEPA13 szűrő a finom por 99,95%-át felfogja, ezzel 
pormentes környezetet és allergénektől mentes levegőt biztosítva. A szűrőn 
keresztüláramló levegő tisztább, mint a helyiség levegője.

Philips eredeti tartozékok
• Allergy H13 kimeneti levegőszűrő a kiváló szűrésért
• Cserélje 12 havonta a teljesítmény fenntartása érdekében
• s-filter®, szabvány szerint illeszkedő szűrő az egyszerű csere érdekében
• Nem mosható szűrő



 Allergy H13 kimeneti levegőszűrő

Az Allergy H13 szűrő a finom por 99,95%-át felfogja, 
amit más szűrők egyszerűen visszakeringetnek 
otthona légterébe. Az allergiás és asztmás tüneteket 
okozó kis részecskéket, polleneket és poratkákat is 
összegyűjti. A szűrőt évente cserélni kell.

s-filter®, szabvány szerint illeszkedő
Az s-filter® a széles körben elterjedt, szabványos 
kimeneti levegőszűrő emblémájáról könnyen 
felismerhető. Számtalan típusú Philips, valamint 
Electrolux, AEG, Volta és Tornado porszívóhoz 
alkalmazható.

Cserélje 12 havonta

Javasoljuk, hogy cserélje a szűrőt 12 havonta az 
optimális teljesítmény és szűrés érdekében.

Nem mosható

A szűrű nem igényel mosást. Élettartama 1 év, ezután 
cserélni kell. A mosás a szűrű károsodását okozhatja.
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A következőkhöz használható:
• Jewel: FC9050 - FC9079
• Performer: FC9150 - FC9179, FC8680 - FC8682
• Performer Expert: FC8720 - FC8729
• PerformerPro: FC9180 - FC9199
• Performer Ultimate: FC8921 - FC8925, FC8941 - 

FC8957
• PowerPro: FC8760 - FC8770
• SilentStar: FC9300 - FC9319
• PowerPro Expert: FC9712 - FC9714, FC9720 - 

FC9725

• PowerPro Ultimate: FC9911 - FC9912, FC9919 - 
FC9934

• Marathon Ultimate: FC9911 - FC9912, FC9919 - 
FC9924

• 7000-es sorozat, Performer Silent: FC8741 - 
FC8745, FC8779 - FC8786

• Marathon: FC9200 - FC9225
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