
 

 

Philips
Kompletný čistiaci systém

• CD a DVD

SAC2550W
Všetko čo potrebujete na vyčistenie CD/DVD
Udržujte zariadenie vo vrcholnom výkone
Pravidelné čistenie diskov CD, DVD a prehrávačov predlžuje životnosť vašich diskov a 
chráni vaše prehrávače. Pravidelné čistenie vašich diskov a optiky prehrávačov tiež zaisťuje 
vrcholový výkon vášho zariadenia. Teraz môžete získať všetko v jednom balení.

Vyčistite a chráňte váš disk a zariadenie
• Čistiaca podložka z mikrovlákna

Uchovajte originálnu kvalitu zvuku a videa
• Bezpečný systém suchého čistenia
• Bezpečné a jednoduché radiálne čistenie

Jednoduché používanie
• Hlasové pokyny v 14 jazykoch



 Systém suchého čistenia
Systém suchého čistenia bezpečne odstráni prach, 
nečistoty a iné znečisťujúce látky z povrchu optiky 
CD/DVD prehrávačov, pričom ju zanechá čistú s 
optimálnym výkonom.

Čistiaca podložka z mikrovlákna
Táto čistiaca podložka je vyrobená zo špeciálneho 
mikrovlákna. Vynikajúco sa používa spolu s 
antistatickou čistiacou kvapalinou, aby sa zaistilo, že 
vaše disky sa vyčistia bezpečne a nezostane na nich 
prach a špina.

Radiálne čistenie
Vyčistite a ochráňte svoje disky s týmto bezpečným 
a jednoduchým radiálnym čistením, ktoré odstráni z 
diskov špinu, prach a drobné nečistoty.

Hlasové pokyny
Hlasové pokyny tohto ľahko použiteľného čističa 
CD optiky vás budú sprevádzať procesom čistenia v 
jednom zo 14 dodaných jazykov.
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Technické špecifikácie
• Obsah: Čistiaca kvapalina, 30 ml

Pamäťové médium
• Podporované formáty: 8 cm disky, Zvukový CD 

disk, Prepisovateľný CD disk, Disk CD-ROM, 
DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo CD, 
Laserový disk

Príslušenstvo
• Manuál používateľa: 14 jazykov

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 22,1 x 31,4 x 3,8 cm

• Čistá hmotnosť: 0,233 kg
• Hmotnosť brutto: 0,355 kg
• Hmotnosť obalu: 0,122 kg
• EAN: 87 12581 37971 1
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Lepenka

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 33,5 x 19 6 x 25 cm
• Čistá hmotnosť: 1,398 kg
• Hmotnosť brutto: 2,445 kg
• Hmotnosť obalu: 1,047 kg
• EAN: 87 12581 37973 5
• Počet užívateľských balení: 6
•

Technické údaje
Kompletný čistiaci systém
CD a DVD
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