
 

Philips
Audiokazetta tisztító

SAC2500
Tisztítja és védi audiókazetta-

lejátszóját
Ez a kazettafej-tisztító karcolásmentes textilszalag és speciális tisztítófolyadék segítségével 
gyengéden távolítja el a port, egyéb szennyeződéseket és az oxid-lerakódást, az 
audiofejek és a nyomógörgők megsértése nélkül.

Őrizze meg az eredeti hang- és képminőséget!
• A speciális tisztítófolyadék eltávolítja a port, szennyeződést és oxidréteget

Tisztítsa és védje kazettás lejátszóját!
• A karcolásmentes textilszalag biztonságosan tisztítja a lejátszófejeket

Egyszerű használat
• Olyan egyszerűen működik, mint egy magnószalag lejátszása
 



 Speciális tisztítófolyadék
Ez a tisztítófolyadék speciálisan arra készült, hogy 
finoman eltávolítsa a szennyeződéseket, a port és a 
lerakódott oxidréteget a karcolásmentes 
textilszalaggal.

Karcolásmentes textilszalag
A karcolásmentes textilszalag gyengéden végighalad a 
lejátszófejeken, és eltávolítja a port, a 
szennyeződéseket és az oxid-lerakódást.

Egyszerű működtetés
Olyan egyszerűen működik, mint egy magnószalag 
lejátszása. Csak vigye fel a folyadékot és „játssza le”.
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Műszaki adatok
• Tartalma: Tisztítófolyadék, 15 ml
• Életre szóló: 20x

Médiatárolás
• Támogatott formátumok: Audió CD

Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv: 14 nyelv

Csomagolásadatok
• Mennyiség: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95907 0
• Bruttó tömeg: 0,08 kg
• Önsúly: 0,02 kg
• Nettó tömeg: 0,06 kg
• Szélesség: 108 mm
• Magasság: 19 mm
• Hosszúság: 197 mm

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95978 0
• Mennyiség: 72
• Bruttó tömeg: 7,3 kg
• Önsúly: 0,60 kg
• Nettó tömeg: 6,7 kg
• Szélesség: 215 mm
• Magasság: 400 mm
• Hosszúság: 500 mm

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95977 3
• Mennyiség: 6
• Bruttó tömeg: 0,56 kg
• Önsúly: 0,08 kg
• Nettó tömeg: 0,48 kg
• Szélesség: 118 mm
• Magasság: 128 mm
• Hosszúság: 205 mm
•
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