
 

 

Philips
Schermreiniger

Plasma/LCD

SED4806W
Reinig uw LCD- en plasma-TV

Wordt geleverd als 6 x SVC2543W/10 in een PDQ
Met deze microvezeldoek en speciale reinigingsgel kunt u TV's, plasmaschermen, LCD's 
en computerschermen schoonmaken. Dit reinigingsmiddel werkt perfect tegen 
vingerafdrukken, vegen, vuil en stof.

Geniet van een brandschoon scherm
• Streeploze reinigingsgel voor brandschone schermen
• Linamentvrij microfiberweefsel maakt veilig en grondig schoon

Reinig uw scherm op een veilige manier
• Veilige, druppelvrije formule

Onbeperkt gebruiken
• Linamentvrij, opnieuw te gebruiken, wasbaar microfiberweefsel



 Druppelvrije formule
U sprayt deze druppelvrije formule eenvoudig op het 
scherm en vervolgens neemt u het scherm af. De 
reiniger is volledig druppelvrij om uw apparatuur 
veilig en droog te houden.

Linamentvrij microfiberweefsel
Maak uw scherm veilig en grondig schoon met dit 
linamentvrije microfiberweefsel dat is ontworpen 
voor het verwijderen van stof, vuil en 
vingerafdrukken zonder sporen na te laten.

Opnieuw te gebruiken, wasbaar weefsel
Dit opnieuw te gebruiken microfiberweefsel kan 
voorzichtig worden gewassen met water en zeep en 
vervolgens worden gedroogd. U kunt het weefsel 
steeds weer gebruiken.

Streeploze reinigingsgel
Geniet van een brandschoon scherm met deze 
streeploze reinigingsgel, die speciaal is ontwikkeld 
om geen restjes achter te laten op het scherm.
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Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,6 x 23,4 x 27,4 cm
• Nettogewicht: 1,632 kg
• Brutogewicht: 2,236 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,604 kg
• EAN: 87 12581 49360 8
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 60,9 x 29,5 x 26,4 cm
• Nettogewicht: 4,896 kg
• Brutogewicht: 7,383 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,487 kg
• EAN: 87 12581 49361 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
•
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