
Výstupný filter s-
filter®

 
1 x výstupný filter HEPA13

Štandardný filter s-filter®

Zachytáva viac než 99,95 %
prachu

 
FC8038/01

Originálny náhradný filter HEPA13 značky Philips
Filter HEPA13 zachytáva viac než 99,95 % jemného prachu

Tento filter Philips HEPA13 do vysávača zachytí 99,95 % najjemnejšieho prachu

a zabezpečí prostredie bez prachu a čistý vzduch bez alergénov. Vzduch

vychádzajúci z filtra je dokonca čistejší než vzduch v miestnosti.

Originálne príslušenstvo Philips

Výstupný filter HEPA 13 pre vynikajúcu filtráciu

Štandardný s-filter® pre jednoduchšiu výmenu

Vymeňte každých 12 mesiacov na zabezpečenie optimálneho výkonu

Neumývateľný filter



Výstupný filter s-filter® FC8038/01

Hlavné prvky Technické údaje

Výstupný filter HEPA13

Filter HEPA13 zachytí viac než 99,95 %

jemného prachu, ktorý by inak prešiel cez

bežné vrecko a znova sa vrátil do vzduchu vo

vašej domácnosti. Zachytáva jemné častice,

napríklad peľ a prachové roztoče, ktoré

spôsobujú alergiu a zhoršujú príznaky astmy.

Tento filter je potrebné raz za rok vymeniť.

Štandardný filter s-filter®

s-filter® je štandardný výstupný filter, ktorý je

mimoriadne rozšírený a ľahko ho rozpoznáte

podľa loga. Použiť ho je možné vo vysávačoch

rôznych radov značky Philips, ako aj

vysávačoch značiek Electrolux, AEG, Volta

a Tornado.

Vymeňte každých 12 mesiacov

Na zabezpečenie optimálneho výkonu

a filtrácie odporúčame filter vymieňať každých

12 mesiacov.

Neumývateľný

Tento filter nemusíte umývať. Jeho životnosť je

1 rok a po jej uplynutí je potrebné filter

vymeniť. Umývanie môže filter poškodiť.

Obsahuje

Výstupný filter: 1

Vhodné pre

Jewel: FC9050 – FC9079

Performer: FC9150 – FC9179, FC8680 –

 FC8682

PerformerPro: FC9180 – FC9199

Performer Expert: FC8720 – FC8729

Vysávač Performer Silent: FC8741 – FC8745,

FC8779 – FC8786

Performer Ultimate: FC8921 – FC8925,

FC8941 – FC8957

SilentStar: FC9300 – FC9319

PowerPro: FC8760 – FC8770

Marathon: FC9200 – FC9225

PowerPro Expert: FC9712 – FC9714,

FC9720 – FC9725

PowerPro Ultimate: FC9911 – FC9912,

FC9919 – FC9934

Marathon Ultimate: FC9911 – FC9912,

FC9919 – FC9924
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