
 

 

Philips
Płyta CD do czyszczenia 
soczewek

• Płyty CD i DVD

SAC2560W
Czyszczenie i ochrona 

odtwarzaczy CD i DVD
Regularne czyszczenie soczewek odtwarzacza CD i DVD zapewnia optymalną pracę 
urządzenia. Utrzymanie czystości soczewki odtwarzacza jest bardzo ważne. System 
suchych szczoteczek bezpiecznie usuwa kurz i inne zabrudzenia.

Zachowaj wysoką jakość dźwięku i obrazu
• Bezpieczny system suchych szczoteczek

Łatwa obsługa
• Instrukcje głosowe w 14 językach



 Instrukcje głosowe
Proste instrukcje głosowe zawarte na płycie CD do 
czyszczenia soczewek prowadzą przez proces 
czyszczenia w jednym z 14 języków.

System suchych szczoteczek
System suchych szczoteczek w bezpieczny sposób 
usuwa kurz i inne zabrudzenia z soczewek 
odtwarzaczy CD/DVD, zapewniając ich optymalne 
działanie.
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Nośnik pamięci
• Obsługiwane formaty: CD-Audio, CD-ROM, 

DVD-ROM

Akcesoria
• Instrukcja obsługi: 14 języków

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

15,7 x 24,6 x 1,3 cm
• Waga netto: 0,080 kg
• Waga brutto: 0,117 kg
• Ciężar opakowania: 0,037 kg
• EAN: 87 12581 37905 6
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

17,8 x 9,1 x 27,7 cm
• Waga netto: 0,480 kg
• Waga brutto: 0,835 kg
• Ciężar opakowania: 0,355 kg
• EAN: 87 12581 37906 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 6

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

54,9 x 38,1 x 30,2 cm
• Waga netto: 5,760 kg
• Waga brutto: 10,850 kg
• Ciężar opakowania: 5,090 kg
• EAN: 87 12581 37907 0
• Liczba opakowań konsumenckich: 72
•

Dane techniczne
Płyta CD do czyszczenia soczewek
Płyty CD i DVD
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