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s-bag HEPA, антиалергенна торба за 

прах
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Вероятно най-продаваната торба за прах в света
По-добро филтриране, по-чист въздух
S-bag е универсалната торба за всички прахосмукачки Philips и Electrolux (Electrolux, 
Volta, Tornado, AEG-Electrolux) с торба. Антиалергенната торба s-bag с филтър 
HEPA осигурява филтриране HEPA10 - идеално за хората, чувствителни към прах.

Висококачествено филтриране
• Щемпел за качество на ECARF за надеждност при работа
• Резултати от HEPA 10 за по-добро филтриране

По-добра работа
• Синтетични материали за оптимална работа и филтриране
• 15% по-голям капацитет за по-дълъг живот
• Висока устойчивост за ефективно почистване с по-висока мощност

Един стандарт, без проблеми
• Универсален стандарт за лесен избор
• Хигиенична система за затваряне за лесно изхвърляне



 Щемпел за качество на ECARF

Антиалергенната торба за прах Philips s-bag с 
филтър HEPA е отличена с щемпела за качество на 
ECARF. Този щемпел е свидетелство за високите 
нива на филтриране, които осигурява нашата s-
bag. Щемпелът за качество на ECARF е създаден 
да помага на страдащите от алергии да подобрят 
качеството си на живот, като избират 
подходящите за тях продукти и услуги.

Универсален стандарт

Торбата Philips s-bag може да се използва за 
всички модели прахосмукачки с торба на Philips и 
Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado и 
AEG-Electrolux). Спестете си неудобствата 
постоянно да търсите подходяща торба за прах - 
просто изберете s-bag.

Хигиенична система за затваряне

Патентованата система за затваряне на торбата 
Philips s-bag позволява лесно и чисто изхвърляне, 
без разпиляване на уловения прах.
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Данни за принадлежностите
• Брой торби за прах: 4

Подходящо за
• AirStar: FC8220 - FC8229
• City-Line: FC8400 - FC8439, HR8368 - HR8378
• EasyLife: FC8130 - FC8139
• Expression: FC8600 - FC8629, HR8300 - HR8349
• HomeHero: FC8910 - FC8919
• Impact: FC8350 - FC8399, HR8350 - HR8367
• Jewel: FC9050 - FC9079
• Mobilo: FC8500 - FC8579

• Performer: FC9150 - FC9179
• PowerLife: FC8450 - FC8459
• SilentStar: FC9300 - FC9319
• SmallStar: FC8230 - FC8260
• Specialist: FC9100 - FC9139
• Studio(Power): FC9080 - FC9089
• Universe: FC9000 - FC9029
• ...: FC8200 - FC8219
• Electrolux Group: Прахосмукачки с торба 

Electrolux, Прахосмукачки с торба Tornado, 
Прахосмукачки с торба Zanussi
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