
 

 

Philips s-bag
Vrečke za sesalnike

3 vrečke za prah
En standard za vse
80 % daljša življenjska doba
Visoka zmogljivost 5 l

FC8027/01
Vrečka s-bag® z izjemno dolgo življenjsko dobo
Največja zmogljivost in učinkovito čiščenje
Vrečka s-bag® je univerzalna vrečka za prah za vse sesalnike z vrečko Philips in Electrolux 
(Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Pri nakupu nadomestnih vrečk poiščite logotip s-bag®. 
Z uporabo neoriginalnih vrečk lahko poškodujete sesalnik.

One standard, no hassle
• Univerzalen standard za enostavno izbiro

Maximum performance and filtration
• Večslojni material za odlično filtriranje
• Potrdilo TÜV zagotavlja dobre rezultate
• 80 % daljša življenjska doba kot običajne vrečke za sesalnik
• 5-litrska vrečka XXL in izjemna moč sesanja tudi, ko je vrečka polna

Top quality and hygiene
• Izjemno odporni sintetični materiali, izdelani na Švedskem
• Higienski sistem zapiranja za enostavno odstranjevanje



 Univerzalen standard

Originalne Philipsove vrečke s-bag® lahko 
uporabljate pri vseh sesalniki z vrečko Philips in 
Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado 
in AEG-Electrolux). Izognite se neprijetnemu 
iskanju prave vrečke za prah – enostavno se 
odločite za s-bag®.

Izjemno dolgotrajna učinkovitost

Vrečka s-bag® ima 80 % daljšo življenjsko dobo 
kot običajne papirnate vrečke. Posebni 
sintetični material vrečke in visoka zmogljivost 
5 l zagotavljata optimalen zračni tok za 
dolgotrajnejšo moč sesanja.

5-litrska vrečka XXL za izjemno moč 
sesanja

Novi visokozmogljivi sintetični material vrečke 
zagotavlja optimalen zračni tok in izjemno moč 
sesanja skozi celotno življenjsko dobo vrečke. 
5-litrska vrečka XXL zagotavlja izjemno moč 
sesanja tudi, ko je vrečka polna.

Vrhunska zmogljivost filtriranja

Večslojni material omogoča odlično filtriranje, 
zato zajame tudi najmanjše delce za boljše 
čiščenje in čistejši zrak v vašem domu, pomaga 
pa tudi odstranjevati delce v zraku, kot so 
alergeni.

Potrdilo TÜV

Vrečko Philips s-bag® z izjemno dolgo 
življenjsko dobo je neodvisno preizkusila in 
potrdila organizacija TÜV Rheinland Group.

Higienski sistem zapiranja

Patentirani sistem zapiranja vrečke Philips s-
bag® omogoča enostavno in čisto 
odstranjevanje prahu, brez uhajanja iz vrečke.

Izjemno odporni materiali

Vrečka s-bag® z izjemno dolgo življenjsko 
dobo je izdelana iz izjemno odpornih 
sintetičnih materialov, izdelanih na Švedskem.
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Značilnosti
Vrečke za sesalnike
3 vrečke za prah En standard za vse, 80 % daljša življenjska doba, Visoka zmogljivost 5 l
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Specifikacije nastavkov
• Število vrečk za prah: 3

Primerno za
• Performer: FC8680 – FC8682, FC9150 – FC9179
• Performer Expert: FC8720 – FC8728
• PerformerPro: FC9180 – FC9199

• Performer Ultimate: FC8921 – FC8925, FC8941 – 
FC8957

• Serija 7000, Performer Silent: FC8741, FC8743, 
FC8745, FC8779 – FC8786

• Serija 3000: XD3000, XD3010, XD3030, XD3100, 
XD3110, XD3112, XD3140

•
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