
 

 

Philips
Teljes tisztítórendszer

• CD és DVD

SAC2550W
Minden, amire csak a CD-k és DVD-k tiszításához szüksége lehet
Hozza csúcsformába készülékét
A CD-k, DVD-k és a lejátszó rendszeres tisztítása meghosszabbítja a lemezek élettartamát, és 
védi a lejátszót. A lemezek és a lejátszó lencséinek rendszeres tisztítása biztosítja a kiváló 
teljesítményt. Most minden szükséges eszközt egy csomagban megtalálhat.

Tisztítsa és védje a lemezt és a lejátszót!
• Mikroszálas tisztítópárna

Őrizze meg az eredeti hang- és képminőséget!
• Biztonságos száraz tisztítást alkalmazó rendszer
• Biztonságos és egyszerű tisztítási művelet

Egyszerű használat
• 14 nyelven elhangzó utasítások



 Száraz tisztítást alkalmazó rendszer
A száraz tisztítást alkalmazó rendszer biztonságosan 
távolítja el a port, törmeléket és egyéb 
szennyeződéseket a CD- és DVD-lejátszó 
lézeroptikájáról, így az tökéletesen tiszta minőséget 
nyújthat.

Mikroszálas tisztítópárna
Ez a tisztítópárna speciális mikroszálas anyagból 
készült. Az antisztatikus tisztítófolyadékkal együtt 
biztosítja lemezeinek biztonságos tisztítását, és hogy 
azok por és szennyeződésmentesek maradnak.

Sugaras tisztítási művelet
Tisztítsa és védje lemezeit ezzel a biztonságos és 
egyszerű sugaras tisztítási művelettel, mely 
megszabadítja a lemezeket a szennyeződésektől, a 
portól és a törmelékektől.

Hangutasítások
A könnyen használható, a CD lencse tisztítóra 
vonatkozó, a 14 nyelv valamelyikén elhangzó 
utasítások segítik Önt a tisztítási folyamat során.
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Műszaki adatok
• Tartalma: Tisztítófolyadék, 30 ml

Médiatárolás
• Támogatott formátumok: 8 cm-es lemezek, Audió 

CD, Újraírható CD, CD-ROM, DVD-ROM, DVD/
R, DVD/RW, Fotó CD, Lézerlemez

Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv: 14 nyelv

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

22,1 x 31,4 x 3,8 cm
• Nettó tömeg: 0,233 kg

• Bruttó tömeg: 0,355 kg
• Önsúly: 0,122 kg
• EAN: 87 12581 37971 1
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

33,5 x 19,6 x 25 cm
• Nettó tömeg: 1,398 kg
• Bruttó tömeg: 2,445 kg
• Önsúly: 1,047 kg
• EAN: 87 12581 37973 5
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
•
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