
 

 

Philips Performer
Sada filtrů

5 x prachový sáček (s-bag® ULP)

1x výstupní filtr HEPA13
1 x trojvrstvý motorový filtr

FC8060/01
Náhradní sada pro vysavač Performer Pro/Expert/Ultimate
Originální prachové sáčky a náhradní filtry
Originální počáteční sada pro vysavače Philips. Sada obsahuje 5 prachových sáčků a 
k tomu filtr motoru a výstupní filtr, které je třeba vyměnit jednou ročně.

Originální příslušenství Philips
• Originální prachové sáčky s-bag® Ultra Long Performance
• Výstupní filtr HEPA13 pro vynikající filtraci
• Trojvrstvý motorový filtr



 Sáček s-bag® Ultra Long Performance

Sada obsahuje 5 x originální prachový sáček s- bag® 
Ultra Long Performance. Tento prachový sáček má 
XXL kapacitu 5 litrů, a proto pomáhá udržet 
výkonnost úklidu po delší dobu. Je vyroben 
z prvotřídního vícevrstvého materiálu, který se 
nezanáší, díky čemuž sáček s-bag Ultra Long 
Performance zaručuje vynikající sílu sání a filtrace, 
která vydrží až o 80 % déle než u standardního 
sáčku.

Výstupní filtr HEPA13

Sada obsahuje 1 x výstupní filtr HEPA13. 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.

Trojvrstvý motorový filtr

Sada obsahuje 1 x trojvrstvý motorový filtr. Ten 
zabraňuje, aby se do motoru dostal jemný prach a 
poškodil jej. Filtr by se měl měnit jednou za rok.
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Obsah
• Sáček s-bag Ultra Long Performance: 5×
• Filtr HEPA: 1x
• Trojvrstvý vstupní filtr: 1x

Vhodné pro
• Jewel: FC9050–FC9079

• Performer: FC9150–FC9179
• PerformerPro: FC9180–FC9199
• SilentStar: FC9300–FC9319
• Performer Expert: FC8720–FC8729
• Performer Ultimate: FC8921–FC8925, 

FC8941–FC8957
•

Specifikace
Sada filtrů
5 x prachový sáček (s-bag® ULP) 1x výstupní filtr HEPA13, 1 x trojvrstvý motorový filtr
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