
 

Philips
Limpador de lente de CD

CD e DVD

SAC2560W
Limpa e protege seu aparelho 

de CD e DVD
A limpeza da lente do aparelho de CD e DVD feita regularmente garante o desempenho ideal 
do equipamento. É importante manter a lente óptica do laser do aparelho de CD e DVD limpa 
e sem poeira. O sistema de escovas a seco remove com segurança poeira e fragmentos.

Mantenha o som e a qualidade do vídeo originais
• Sistema de limpeza a seco com escovas

Fácil de usar
• Instruções por voz em 14 idiomas
 



 Instruções por voz
As instruções por voz (em um dos 14 idiomas) 
contidas neste limpador de lente para CD Rom 
orientam no processo de limpeza.

Sistema de escovas a seco
O sistema de limpeza a seco com escovas remove 
com segurança poeira, fragmentos e outras 
impurezas da lente do laser de aparelhos de CD/
DVD, deixando-a limpa e com máximo desempenho.
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Mídia de armazenamento
• Formatos suportados: CD de áudio, CD-ROM, 

DVD-ROM

Acessórios
• Manual do usuário: 14 idiomas

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

15,7 x 24,6 x 1,3 cm
• Peso líquido: 0,080 kg
• Peso bruto: 0,117 kg
• Peso da embalagem: 0,037 kg
• EAN: 87 12581 37905 6
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo da embalagem: Carton

Embalagem interna
• Embalagem interna (L x L x A): 

17,8 x 9,1 x 27,7 cm
• Peso líquido: 480 kg
• Peso bruto: 0,835 kg
• Peso da embalagem: 0,355 kg
• EAN: 87 12581 37906 3
• Número de embalagens para o cliente: 6

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 

54,9 x 38,1 x 30,2 cm
• Peso líquido: 5,760 kg
• Peso bruto: 10,850 kg
• Peso da embalagem: 5,090 kg
• EAN: 87 12581 37907 0
• Número de embalagens para o cliente: 72
•

Especificações
Limpador de lente de CD
CD e DVD  
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