
 

 

Philips
Čistič disků CD/DVD

Neabrazivní
Nepouštějící chloupky

SAC2520W
Čistí bezpečně disky CD a DVD

Tento neabrazivní čistič disků CD/DVD z mikrovlákna nepouštějící chloupky bezpečně 
čistí disky CD, DVD a CD-ROM. Bez poškrábání odstraňuje prach, špínu a další nečistoty. 
Pro vaše pohodlí je omyvatelný a znovu použitelný.

Zachování originální kvality zvuku a videa
• Antistatická kapalina, která odstraňuje prach a nečistoty

Čištění a ochrana přehrávačů CD/DVD
• Mikrovláknová látka nepouští chloupky a čistí bezpečně a důkladně

Možnost opakovaného použití
• Mikrovláknová látka, která nepouští chloupky, lze ji opakovaně použít a prát



 Mokré čištění
Antistatická kapalina, která nepoškodí žádnou 
elektronickou ani mechanickou část a je vhodná k 
čištění disků a hlav videorekordérů VHS a 
magnetofonů.

Mikrovláknová látka nepouštící chloupky
Bezpečné a důkladné čištění obrazovky pomocí této 
bezchloupkové mikrovláknové látky, vytvořené pro 
eliminaci prachu, nečistot a otisků prstů beze zbytku.

Opakovaně použitelná, omyvatelná 
látka
Mikrovláknovou látku pro opakované použití 
vyperte v jemné mýdlové vodě a nechte ji uschnout. 
Je možné ji používat znovu a znovu.
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Technické údaje
• Obsah: Čisticí kapalina, 18 ml

Úložná média
• Podporované formáty: 8cm disky, CD-Audio, CD-

Rewritable (přepisovací), CD-ROM, DVD-ROM, 
DVD/R, DVD/RW, Photo CD

Příslušenství
• Uživatelský manuál: 14 jazyků

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 15,9 x 24,8 x 1,3 cm
• Čistá hmotnost: 0,0671 kg
• Hrubá hmotnost: 0,1058 kg
• Hmotnost obalu: 0,0387 kg
• EAN: 87 12581 37908 7

• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 38,5 x 33,5 x 36 cm
• Čistá hmotnost: 4,8312 kg
• Hrubá hmotnost: 10,06 kg
• Hmotnost obalu: 5,2288 kg
• EAN: 87 12581 37910 0
• Počet spotřebitelských balení: 72

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 37 x 5 x 16 9 cm
• Hrubá hmotnost: 0,775 kg
• Čistá hmotnost: 0,4026 kg
• Hmotnost obalu: 0,3724 kg
• EAN: 87 12581 37909 4
•

Specifikace
Čistič disků CD/DVD
Neabrazivní Nepouštějící chloupky 
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