
Worki syntetyczne Worwo 49.4000 PerfectBag do odkurzacza i odkurzacza piorącego | 4szt + mikrofiltr
Producent: Worwo     |     Kod handlowy: KL4U34A     |     Index oryginalny: ZMB02K

https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/0-worki+syntetyczne+worwo+49.4000+perfectbag+do+odkurzacza+i+odkurzacza+pior%C4%85cego+%7C+4szt+++mikrofiltr-|0;KL4U34A/

SPECYFIKACJA

Informacje sprzedażowe

* Nazwa produktu: worek syntetyczny

* Typ: 49.4000

* System: PerfectBag

* Rodzaj filtra: mikrofiltr

* Rodzaj opakowania: karton

* Producent: Worwo

* Produkcja: EU - Unia Europejska

* Ilość filtrów: 1szt

* Ilość sztuk w opakowaniu: 4szt

* Ilość opakowań: 1op

* Ilość worków: 4szt

* Zestaw: mikrofiltr, worki

Informacje produktowe

* Materiał: syntetyk

* Filtr: tak

Parametry techniczne

* Ilość warstw: 5

Wymiary

* Długość: 280mm

* Szerokość: 290mm

* Średnica otworu: 40mm

Szczegóły montażowe

* Trudność wymiany: tylko wymiana

* Miejsce montażu: pojemnik na kurz

* Sekcja: sprzątająca

* Sposób montażu: uchwyt

Worki syntetyczne Worwo PerfectBag typ 49.4000 w porównaniu

z papierowymi posiadają zdecydowanie lepszą zdolność

zatrzymywania kurzu, roztoczy oraz pyłków. Niwelują

występowanie mikroorganizmów do minimum. Zapewniają

szczelne wypełnienie komory odkurzacza, co pozwala na

pochłonięcie większej ilości kurzu.  Worki PerfectBag typ 49.4000

nie przepuszczają zanieczyszczeń oraz zapewniają swobodny

przepływ powietrza. 

Dodatkową zaletą jest utrzymywanie pełnej siły ssania pomimo

zapełniania worka do końca jego objętości. Worki syntetyczne

znacznie poprawiają pracę oraz wydłużają okres eksploatacji

odkurzacza. 

Worki syntetyczne PerfectBag typ 49.4000 są bardziej wytrzymałe

i zapewniają lepszą filtrację. 

Nie sprawiają trudności w montażu i demontażu. Przeznaczone są

do jednokrotnego użycia. 

Worki przeznaczone do odkurzaczy z serii: Clarris+ Twix,

Odyssey, Roto, Meteor 2, Elf 2, Clarris+, Cobra, Floris, Aquawelt

Quattro, Voyager Twix, Aquos, Flip, Aquario, Cobra Plus, ELF,

ELF BONUS, Explorer, Aquawelt, Flooris, Clarris Twix, Clarris, Elf

3, SilentWelt, Aquawelt Plus 

Regularna wymiana worków pomaga uniknąć awarii podzespołów

oraz gwarantuje optymalną pracę odkurzacza. 

Worki syntetyczne nowej generacji o zwiększonej pojemności i

trwałości gwarantują:

- większą moc odkurzania

- niższe koszty - rzadsza wymiana worka

- szczelne wypełnienie komory odkurzacza, co pozwala na

pochłonięcie większej ilości kurzu

- lepsze parame...


