
 

Philips
PC-karbantartó készlet

SPC3520
Óvja a PC állapotát

Minden amire szüksége lehet a PC tisztításához és karbantartásához: notebook-
képernyőtisztító és CD-ROM lencséhez használható tisztító.

Tökéletesen foltmentes képernyővel dolgozhat
• Csíkozásmentes tisztító gél a tökéletesen tiszta képernyőkért
• A szöszmentes, mikroszálas szövet alaposan és átfogóan tisztít.

Biztonságosan megtisztítja képernyőjét
• Biztonságos, cseppmentes vegyület
• Billentyűzet-tisztító kefe

Egyszerű használat
• 14 nyelven elhangzó utasítások
 



 Hangutasítások
A könnyen használható, a CD lencse tisztítóra 
vonatkozó, a 14 nyelv valamelyikén elhangzó 
utasítások segítik Önt a tisztítási folyamat során.

Csíkozásmentes tisztító gél
Ennek a csíkozásmentes tisztító gélnek a 
használatával tökéletesen tiszta képernyőt élvezhet, 
mert kifejezetten úgy alkották meg, hogy semmiféle 
maradvány ne képződjön a képernyőn.

Szöszmentes, mikroszálas textil
Óvatosan és alaposan tisztítsa meg a képernyőt a 
szöszmentes, mikroszálas textil segítségével, amit 
arra terveztek, hogy a port, koszt és ujjlenyomatokat 
maradéktalanul eltávolítsa.

Cseppmentes vegyület
Ez a cseppmentes vegyület egyszerűen a képernyőre 
permetezhető, majd letörölhető. Teljesen 
cseppmentes, ezért készülékeit megóvja és szárazon 
tartja.
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Csomagolásadatok
• Mennyiség: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33409 3
• Bruttó tömeg: 0,190 kg
• Önsúly: 0,04 kg
• Nettó tömeg: 0,150 kg
• Hosszúság: 250 mm
• Szélesség: 160 mm
• Magasság: 30 mm

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33450 5
• Mennyiség: 6
• Bruttó tömeg: 1,26 kg
• Önsúly: 0,26 kg

• Nettó tömeg: 1,00 kg
• Hosszúság: 255 mm
• Szélesség: 145 mm
• Magasság: 170 mm

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33451 2
• Mennyiség: 72
• Bruttó tömeg: 16,38 kg
• Önsúly: 2,68 kg
• Nettó tömeg: 13,7 kg
• Hosszúság: 540 mm
• Szélesség: 445 mm
• Magasság: 365 mm
•
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