
 

Philips
Souprava pro údržbu 
počítače

SPC3520
Zvyšte výkon svého počítače

Vše, co potřebujete pro čištění a údržbu počítače: čistič obrazovky notebooku a čoček 
CD Rom.

Obrazovka beze skvrn
• Čistící gel nezanechávající šmouhy pro naprosto čistou obrazovku
• Mikrovláknová látka nepouští chloupky a čistí bezpečně a důkladně

Bezpečné čištění obrazovky
• Bezpečný přípravek zamezující odkapávání
• Kartáček k čištění klávesnice

Snadné použití
• Hlasové pokyny jsou k dispozici ve 14 jazycích.
 



 Hlasové pokyny
Hlasové pokyny na tomto snadno použitelném čističi 
optiky CD vás provedou procesem čištění v jednom 
ze 14 jazyků.

Čistící gel nezanechávající šmouhy
Vychutnejte si zcela čistou obrazovku díky tomuto 
čisticímu gelu, který je speciálně navržen tak, aby 
nezanechal na obrazovce žádné stopy.

Mikrovláknová látka nepouštící chloupky
Bezpečné a důkladné čištění obrazovky pomocí této 
bezchloupkové mikrovláknové látky, vytvořené pro 
eliminaci prachu, nečistot a otisků prstů beze zbytku.

Přípravek zamezující odkapávání
Tento přípravek se snadno nanese na obrazovku 
a potom setře. Tekutina neodkapává a vaše zařízení 
je suché a v bezpečí.
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Přednosti
• Hmotnost obalu: 0,26 kg •
Údaje na obalu
• Množství: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33409 3
• Hrubá hmotnost: 0,190 kg
• Hmotnost obalu: 0,04 kg
• Čistá hmotnost: 0 150 kg
• Délka: 250 mm
• Šířka: 160 mm
• Výška: 30 mm

Vnitřní krabice
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33450 5
• Množství: 6
• Hrubá hmotnost: 1,26 kg

• Čistá hmotnost: 1,00 kg
• Délka: 255 mm
• Šířka: 145 mm
• Výška: 170 mm

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33451 2
• Množství: 72
• Hrubá hmotnost: 16,38 kg
• Hmotnost obalu: 2,68 kg
• Čistá hmotnost: 13,7 kg
• Délka: 540 mm
• Šířka: 445 mm
• Výška: 365 mm
Specifikace
Souprava pro údržbu počítače
  

Datum vydání 2009-03-09

Verze: 1.4.6

12 NC: 8670 000 29901
EAN: 87 12581 33409 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

http://www.philips.com

