
 

 

Philips s-bag
Sáčky do vysavačů

5 x prachový sáček
Jeden standard pro všechny 
vysavače
Papírový sáček
Hygienický systém uzavírání

FC8019/01
s-bag® Classic

Filtruje 95 % jemného prachu
Sáček s-bag® je univerzální prachový sáček pro všechny sáčkové vysavače společností 
Philips a Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Při nákupu náhradních sáčků 
hledejte logo s-bag®. Použití neoriginálních sáčků může způsobit poškození vysavače.

Jeden standard, žádné starosti
• Univerzální standard pro snadný výběr

Lepší výkon a filtrace
• Filtruje 95 % jemného prachu
• Jedinečné skládání pro velkou odolnost

Pocit hygieny
• 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®.

Dobrá filtrace

Sáček s-bag® Classic je vysoce kvalitní papírový 
sáček, který vyfiltruje více než 95 % prachu a částic, 
účinněji než obyčejný papírový sáček do vysavače

Jedinečné skládání

Díky speciálnímu skládání sáček s-bag® Classic 
nepraskne v případě výkonného sání a papír se 
neporuší, pokud při vysávání dojde k zachycení 
pevných částic.

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
Technické údaje příslušenství
• Počet prachových sáčků: 5
• Materiál prachového sáčku: Papír, 2vrstvý

Vhodné pro
• AirStar: FC8220–FC8229
• City-Line: FC8400–FC8439
• EasyLife: FC8130–FC8139
• Expression: FC8600–FC8629
• HomeHero: FC8910–FC8919
• Impact: FC8350–FC8399
• Jewel: FC9050–FC9079
• Mobilo: FC8500–FC8579
• Performer: FC9150–FC9179
• PerformerPro: FC9180–FC9199
• PowerLife: FC8320–FC8329, FC8440–FC8459
• SmallStar: FC8230–FC8260
• Specialist: FC9100–FC9139
• Studio (Power): FC9080–FC9089
• Universe: FC9000–FC9029
• Skupina Electrolux: Sáčkové vysavače společnosti 

Electrolux, Sáčkové vysavače společnosti Tornado, 
Sáčkové vysavače společnosti Zanussi

• PerformerActive: FC8520–FC8529, FC8650–
FC8660

• Performer Expert: FC8720–FC8729
• Performer Compact: FC8370–FC8399
•
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