Philips
Výstupní filtr s-filter®

1x výstupní filtr HEPA13
S-filter® standard do všech
vysavačů
Zachytí >99,95 % prachu

FC8038/01

Originální náhradní filtr HEPA13 od společnosti Philips
Filtr HEPA13 zachytí >99,95 % jemného prachu
Filtr Philips HEPA 13 pro vysavače zachytí 99,95 % nejjemnějšího prachu, čímž zajišťuje
prostředí bez prachu a čistý vzduch bez alergenů. Vzduch, který prochází filtrem, je
dokonce čistší než vzduch v místnosti.
Originální příslušenství Philips
• Výstupní filtr HEPA13 pro vynikající filtraci
• S-filter® standard do všech vysavačů pro snadnou výměnu
• Pro zachování výkonu měňte každých 12 měsíců
• Neomyvatelný filtr

FC8038/01

Výstupní filtr s-filter®

1x výstupní filtr HEPA13 S-filter® standard do všech vysavačů, Zachytí >99,95 % prachu

Přednosti
Výstupní filtr HEPA13

Specifikace
ale též vysavačů společností Electrolux, AEG, Volta a
Tornado.

Měňte každých 12 měsíců

Vhodné pro
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jewel: FC9050–FC9079
Marathon (AutoClean): FC9200–FC9239
Performer: FC9150–FC9179
Performer Expert: FC8720–FC8729
PerformerPro: FC9180–FC9199
PowerPro: FC8760 - FC8769
PowerPro Expert: FC9720 - FC9729
PowerPro Ultimate: FC9911 - FC9929
SilentStar: FC9300–FC9319

Obsah

• Výstupní filtr: 1
•

Filtr HEPA13 zachytí více než 99,95 % jemného
prachu, který jiné filtry jednoduše recirkulují zpět do
vzduchu vašeho domova. Zachytí jemné částice, jako
je například pyl a roztoči, jež vyvolávají alergii a
příznaky astmatu. Filtr by se měl měnit jednou za rok.

Pro udržení optimálního výkonu a filtrace
doporučujeme měnit filtr každých 12 měsíců.

S-filter® standard do všech vysavačů

Neomyvatelný

S-filter® je standardní výstupní filtr, který je široce
dostupný a díky svému logu lehce rozpoznatelný.
Hodí se pro několik řad vysavačů společnosti Philips,

Filtr není třeba mýt. Jeho životnost je jeden rok a
poté je třeba jej vyměnit. Mytí může filtr poškodit.
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