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Tabela/Smartphone

SVC1111P
Limpe facilmente a tela do 

dispositivo portátil
Use este fluido de limpeza seguro e eficiente com sua flanela de microfibra especial para 
remover poeira, sujeira e marcas de dedos de seus dispositivos portáteis. Sua fórmula 
antiestática ajudará a evitar o acúmulo de poeira.

Tenha uma tela impecavelmente limpa
• Fluido de limpeza à prova de marcas
• Almofada de limpeza sem fiapos pra limpar com segurança sua tela sensível ao toque

Limpe sua tela com segurança
• Fórmula segura, que não produz pingos



 Fórmula que não produz pingos
Fórmula segura, sem pingos, fácil de espalhar e 
limpar, para manter seu equipamento seco e seguro.

Fluido de limpeza à prova de marcas
Tenha uma tela impecavelmente limpa com este 
fluido de limpeza antiestático, formulado 
especialmente para não deixar nenhum tipo de 
resíduo em sua tela.

Almofada de limpeza sem fiapos
Limpe sua tela sensível ao toque de modo seguro e 
eficaz com o pano de microfibras sem fiapos, 
desenvolvido para eliminar marcas de dedo, sujeiras 
e manchas.
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Dimensões da embalagem
• Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

2,62 x 12,3 x 2,62 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

1.0 x 4,8 x 1.0 polegadas
• Peso líquido: 0,049 kg
• Peso líquido: 0,108 lb
• Peso bruto: 0,05 kg
• Peso bruto: 0,110 lb
• Peso da embalagem: 0,001 kg
• Peso da embalagem: 0,002 lb
• EAN: 87 12581 68332 0
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 

25 x 18,4 x 30,3 cm
• Embalagem externa (L x L x A): 

9,8 x 7,2 x 11,9 polegadas
• Peso líquido: 4,704 kg

• Peso líquido: 10,370 lb
• Peso bruto: 5,5 kg
• Peso bruto: 12,125 lb
• Peso da embalagem: 0,796 kg
• Peso da embalagem: 1,755 lb
• GTIN: 1 87 12581 68332 7
• Número de embalagens para o cliente: 96

Embalagem interna
• Número de embalagens para o cliente: 24
• Embalagem interna (L x L x A): 

16,6 x 11,6 x 14 cm
• Embalagem interna (L x L x A): 

6,5 x 4,6 x 5,5 polegadas
• Peso bruto: 1,252 kg
• Peso líquido: 1,176 kg
• Peso da embalagem: 0,076 kg
• Peso bruto: 2,760 lb
• Peso líquido: 2,593 lb
• Peso da embalagem: 0,168 lb
• GTIN: 2 87 12581 68332 4
•
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