
 

 

Philips
Комплект за почистване 
на екрани

• LCD/LED/плазмени екрани
• Бързо почистване

SED1116G
Безопасно почистване на плоски екрани
6 x SVC1116G/10 в PDQ опаковка
Използвайте тази безопасна и ефикасна, екологична течност за почистване със специалната 

кърпа от микрофибър, за да почистите праха, замърсяванията и отпечатъците от пръсти от 

екраните на вашия плосък телевизор и компютър. Нейната антистатична формула помага за 

отблъскване на праха.

Работете на екран без петна
• Почистваща течност, неоставяща ивици
• Антистатична формула за отблъскване на праха
• Кърпа от микрофибър без власинки за безопасно и щателно почистване

Почиствайте безопасно екрана си
• Безопасна формула без капки

Щадяща околната среда
• Безопасна и ефикасна екологична формула

Използвайте отново и отново
• Кърпа от микрофибър, без власинки, за многократна употреба, може да се пере



 Почистваща течност, неоставяща 
ивици
Работете на екран без петна с тази почистваща 
течност без образуване на ивици, която е със 
специална формула, предотвратяваща каквито и 
да е остатъци по екрана.

Антистатична формула
Антистатичната формула на тази почистваща 
течност помага за отблъскване на праха и 
замърсяванията от вашия екран.

Кърпа от микрофибър без власинки
Почиствайте безопасно и щателно екрана си с 
тази кърпа от микрофибър без власинки, 
създадена за премахване на праха, 
замърсяванията и отпечатъците от пръсти, без да 
оставя следи.

Формула без капки
Тази смес без капки се впръсква лесно върху 
екрана, след което се изтрива. Тя не образува 
капки и така запазва уредите ви сухи и в 
безопасност.

Екологична формула
Екологичната формула на тази почистваща 
течност ви позволява лесно и ефикасно да 
почистите екрана си, без да нанасяте вреди на 
околната среда.

Кърпа за многократна употреба, с 
пране
Тази кърпа от микрофибър за многократна 
употреба може да се пере внимателно със сапун 
и вода и след това да се изсуши. Можете да я 
използвате отново и отново.
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Технически данни
• Съдържание: Течност за почистване, 200 мл

Аксесоари
• Ръководство за потребителя: 15 езика

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Типова
• Начин на поставяне: Типова
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

12,7 x 22,2 x 5 см
• Нето тегло: 0,256 кг

• Бруто тегло: 0,295 кг
• Тегло на опаковката: 0,039 кг
• EAN: 87 12581 56459 9
• Брой включени продукти: 1

Външен кашон
• GTIN: 1 87 12581 56459 6
• Външен кашон (л x Ш x В): 28,1 x 17,5 x 25,7 см
• Нето тегло: 1,536 кг
• Бруто тегло: 2,35 кг
• Тегло на опаковката: 0,814 кг
• Брой потребителски опаковки: 6
•

Спецификации
Комплект за почистване на екрани
LCD/LED/плазмени екрани Бързо почистване
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