
 

Philips
Kit de curăţare pentru 
casete audio

SAC2500
Curăţă şi protejează casetofonul

Acest dispozitiv de curăţare pentru capetele de citire a casetelor foloseşte o bandă din 
pânză neabrazivă şi un lichid de curăţare special, pentru a îndepărta delicat praful, 
murdăria şi oxizii acumulaţi fără a deteriora capul audio sau rola presoare.

Păstraţi calitatea audio și video originală
• Soluţia de curăţare specială îndepărtează praful, murdăria și oxizii acumulaţi

Curăţă și protejează casetofonul
• Banda din pânză neabrazivă curăţă capetele playerului

Ușor de utilizat
• Operarea este la fel de simplă ca redarea unei benzi
 



 Soluţie de curăţare specială
Această soluţie de curăţare are o formulă specială 
care îndepărtează praful, murdăria și oxizii acumulaţi. 
Se folosește împreună cu banda din pânză neabrazivă.

Bandă din pânză neabrazivă
Banda din pânză neabrazivă atinge ușor capetele 
playerului îndepărtând praful, murdăria și oxizii 
acumulaţi.

Operare simplă
Operarea este la fel de simplă ca redarea unei benzi. 
Aplicaţi soluţia și apăsaţi pe "play".
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Specificaţii tehnice
• Cuprins: Lichid de curăţare, 15ml
• Durată de viaţă: 20x

Medii de stocare
• Formate acceptate: CD-Audio

Accesorii
• Manual de utilizare: 14 limbi

Informaţii ambalaj
• Cantitate: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95907 0
• Greutate brută: 0,08 kg
• Greutate proprie: 0,02 kg
• Greutate netă: 0,06 kg
• Lăţime: 108 mm
• Înălţime: 19 mm
• Lungime: 197 mm

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95978 0
• Cantitate: 72
• Greutate brută: 7.3 kg
• Greutate proprie: .60 kg
• Greutate netă: 6,7 kg
• Lăţime: 215 mm
• Înălţime: 400 mm
• Lungime: 500 mm

Cutie interioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95977 3
• Cantitate: 6
• Greutate brută: .56 kg
• Greutate proprie: 0,08 kg
• Greutate netă: 0,48 kg
• Lăţime: 118 mm
• Înălţime: 128 mm
• Lungime: 205 mm
•
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