
 

 

Philips
Ολοκληρωμένο σύστημα 
καθαρισμού

• CD και DVD

SAC2550W
Ό,τι χρειάζεστε για τον καθαρισμό των CD/DVD
Διατηρήστε την άριστη απόδοση του εξοπλισμού σας
Ο τακτικός καθαρισμός των CD, των DVD και των συσκευών αναπαραγωγής παρατείνει τη 

διάρκεια ζωής των δίσκων σας και προστατεύει τις συσκευές αναπαραγωγής σας. Ο τακτικός 

καθαρισμός των φακών των συσκευών αναπαραγωγής και των δίσκων εξασφαλίζει επίσης 

κορυφαία απόδοση του εξοπλισμού σας. Τώρα αποκτήστε τα όλα σε ένα πακέτο.

Καθαρίστε και προστατέψτε το δίσκο και τη συσκευή σας
• Πανάκι καθαρισμού μικροϊνών

Διατήρηση της ποιότητας του αρχικού ήχου και βίντεο
• Ασφαλές σύστημα καθαρισμού στεγνού βουρτσίσματος
• Ασφαλής και εύκολος ακτινικός καθαριστικός μηχανισμός

Εύκολο στο χρήση
• Φωνητικές οδηγίες σε 14 γλώσσες



 Σύστημα στεγνού βουρτσίσματος
Το σύστημα στεγνού βουρτσίσματος αφαιρεί με 
ασφάλεια τη σκόνη, τα υπολείμματα και άλλους 
ρυπαντές από τους φακούς λέιζερ των CD/DVD 
player αφήνοντάς τα καθαρά και εξασφαλίζοντας 
βέλτιστη απόδοση.

Πανάκι καθαρισμού μικροϊνών
Αυτό το πανάκι καθαρισμού αποτελείται από 
ειδικό υλικό μικροϊνών. Σε συνδυασμό με το 
αντιστατικό καθαριστικό υγρό, διασφαλίζει ότι οι 
δίσκοι σας καθαρίζονται με ασφάλεια και 
παραμένουν απαλλαγμένοι από σκόνη και βρωμιά.

Ακτινικός καθαριστικός μηχανισμός
Καθαρίστε και προστατέψτε τους δίσκους σας με 
αυτόν τον ασφαλή και εύκολο ακτινικό 
καθαριστικό μηχανισμό, ο οποίος απομακρύνει 
σκόνη, βρωμιά και υπολείμματα από τους δίσκους.

Φωνητικές οδηγίες
Οι φωνητικές οδηγίες σε αυτό εύχρηστο σύστημα 
καθαρισμού φακών CD σάς καθοδηγούν κατά τη 
διαδικασία καθαρισμού σε μία από τις 14 
παρεχόμενες γλώσσες.
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Τεχνικές προδιαγραφές
• Περιεχόμενα: Καθαριστικό υγρό, 30ml

Μέσα αποθήκευσης
• Υποστηριζόμενα φορμά: Δίσκοι 8 εκ., CD ήχου, 
Επανεγγράψιμο CD, CD-ROM, DVD-ROM, 
DVD/R, DVD/RW, Photo CD, Δίσκος λέιζερ

Αξεσουάρ
• Εγχειρίδιο χρήσεως: 14 γλώσσες

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

22,1 x 31,4 x 3,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,233 κ.

• Μικτό βάρος: 0,355 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,122 κ.
• EAN: 87 12581 37971 1
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

33,5 x 19,6 x 25 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,398 κ.
• Μικτό βάρος: 2,445 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,047 κ.
• EAN: 87 12581 37973 5
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
•

Προδιαγραφές
Ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού
CD και DVD
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