
 

Philips
Pakke for fininnstilling av 
PCen

SPC3520
Fininnstill PCen

Alt du trenger for å rengjøre og vedlikeholde PCen: skjermrenser for bærbar PC og CD-
romlinserenser.

Få en skinnende skjerm
• Stripefri rengjøringsgele for skinnende skjermer
• Lofri mikrofiberklut rengjør sikkert og nøye

Sikker rengjøring av skjermen
• Sikker og dryppfri rensevæske
• Rensebørste for tastatur

Lett å bruke
• Taleinstruksjoner på 14 språk
 



 Taleinstruksjoner
Taleinstruksjonene på denne brukervennlige CD-
linserenseren veileder deg gjennom 
rengjøringsprosessen på ett av de 14 språkene som 
er inkludert.

Stripefri rengjøringsgele
Få en skinnende skjerm med denne stripefrie 
rengjøringsgeleen, som ikke etterlater seg noen form 
for rester på skjermen.

Lofri mikrofiberklut
Rengjør skjermen på en sikker og nøye måte med 
denne lofrie mikrofiberkluten som er laget for å 
fjerne støv, skitt og fingeravtrykk uten å legge igjen 
noe.

Dryppfri rensevæske
Denne dryppfrie rensevæsken sprayes på skjermen, 
og tørkes deretter av. Den er helt dryppfri slik at 
utstyret beholdes tørt og sikkert.
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Emballasjeopplysninger
• Antall: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33409 3
• Bruttovekt: 0,190 kg
• Taravekt: 0,04 kg
• Nettovekt: 0,150 kg
• Lengde: 250 mm
• Bredde: 160 mm
• Høyde: 30 mm

Innereske
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33450 5
• Antall: 6
• Bruttovekt: 1,26 kg
• Taravekt: 0,26 kg

• Nettovekt: 1,00 kg
• Lengde: 255 mm
• Bredde: 145 mm
• Høyde: 170 mm

Ytre eske
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33451 2
• Antall: 72
• Bruttovekt: 16,38 kg
• Taravekt: 2,68 kg
• Nettovekt: 13,7 kg
• Lengde: 540 mm
• Bredde: 445 mm
• Høyde: 365 mm
•
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