
 

 

Philips
PC-afstemmingsset

SPC3520
Uw PC afstemmen

Alles wat u nodig hebt om uw PC schoon te maken en te onderhouden: reiniger voor 
notebook-schermen CD-ROM-lenzen.

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
• Toetsenbordborsteltje

Eenvoudig te gebruiken
• Spraakinstructies in 14 talen



 Spraakinstructies
De spraakinstructies van deze gebruiksvriendelijke 
CD-lensreiniger helpen u in een van de 14 talen bij 
het schoonmaken.

Streeploze reinigingsgel
Geniet van een brandschoon scherm met deze 
streeploze reinigingsgel, die speciaal is ontwikkeld 
om geen restjes achter te laten op het scherm.

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.

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.
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Gegevens van de verpakking
• Hoeveelheid: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33409 3
• Brutogewicht: 0,190 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,04 kg
• Nettogewicht: 0,150 kg
• Lengte: 250 mm
• Breedte: 160 mm
• Hoogte: 30 mm

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33450 5
• Hoeveelheid: 6
• Brutogewicht: 1,26 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,26 kg

• Nettogewicht: 1,00 kg
• Lengte: 255 mm
• Breedte: 145 mm
• Hoogte: 170 mm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33451 2
• Hoeveelheid: 72
• Brutogewicht: 16,38 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,68 kg
• Nettogewicht: 13,7 kg
• Lengte: 540 mm
• Breedte: 445 mm
• Hoogte: 365 mm
•
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