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Καθαρίστε εύκολα την οθόνη 

της φορητής σας συσκευής
Χρησιμοποιήστε αυτό το ασφαλές και αποτελεσματικό καθαριστικό υγρό με το ειδικό πανί 
από μικροΐνες για να αφαιρείτε τη σκόνη, τη βρωμιά και τις δαχτυλιές από τις οθόνες των 
φορητών σας συσκευών. Η σύνθεσή του κατά του στατικού ηλεκτρισμού απωθεί τη σκόνη.

Απολαύστε πεντακάθαρη οθόνη
• Υγρό καθαρισμού που δεν αφήνει γραμμές
• Το πανάκι καθαρισμού που δεν αφήνει χνούδι καθαρίζει με ασφάλεια όλες τις οθόνες αφής

Καθαρίστε με ασφάλεια την οθόνη σας
• Ασφαλής φόρμουλα που δεν αφήνει σταγόνες



 Φόρμουλα που δεν αφήνει σταγόνες
Αυτή η φόρμουλα που δεν αφήνει σταγόνες 
ψεκάζεται εύκολα στην οθόνη και αφαιρείται με 
σκούπισμα. Δεν αφήνει σταγόνες.

Υγρό καθαρισμού που δεν αφήνει 
γραμμές
Πεντακάθαρη οθόνη, χωρίς γραμμές, με αυτό το 
υγρό καθαρισμού, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να 
μην αφήνει στην οθόνη σας κανενός είδους 
υπολείμματα.

Πανάκι καθαρισμού που δεν αφήνει 
χνούδι
Καθαρίστε αποτελεσματικά και με ασφάλεια την 
οθόνη αφής με αυτό το πανί μικροϊνών χωρίς 
χνούδι, που είναι σχεδιασμένο για να εξαλείφει 
δαχτυλιές, βρωμιά και λεκέδες.
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Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

2,62 x 12,3 x 2,62 εκ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

1,0 x 4,8 x 1,0 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 0,049 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,108 lb
• Μεικτό βάρος: 0,05 κ.
• Μεικτό βάρος: 0,110 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,001 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,002 lb
• EAN: 87 12581 68332 0
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

25 x 18,4 x 30,3 εκ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

9,8 x 7,2 x 11,9 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 4,704 κ.

• Καθαρό βάρος: 10,370 lb
• Μεικτό βάρος: 5,5 κ.
• Μεικτό βάρος: 12,125 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,796 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,755 lb
• GTIN: 1 87 12581 68332 7
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 96

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

16,6 x 11,6 x 14 εκ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

6,5 x 4,6 x 5,5 ίντσες
• Μεικτό βάρος: 1,252 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,176 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,076 κ.
• Μεικτό βάρος: 2,761 lb
• Καθαρό βάρος: 2,593 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,168 lb
• GTIN: 2 87 12581 68332 4
•
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