
 

 

Philips
Čistilo za zaslon

Tablični računalnik/pametni telefon

SVC1111P
Enostavno očistite zaslon 

prenosne naprave
Z varno in učinkovito čistilno tekočino s posebno krpo iz mikrovlaken z zaslonov 
prenosnih naprav odstranjujte prah, umazanijo in prstne odtise. Protistatična formula 
odbija prah.

Uživajte v čistem zaslonu
• Tekočina za čiščenje, ki ne pušča sledi
• Gladka čistilna blazinica za varno čiščenje vsakega zaslona na dotik

Varno očistite zaslon
• Varen pripravek, ki ne kaplja



 Pripravek, ki ne kaplja
Ta pripravek, ki ne kaplja, lahko enostavno nanesete 
na zaslon in ga nato obrišete. Vaša oprema bo brez 
kakršnega koli kapljanja ostala varna in suha.

Tekočina za čiščenje, ki ne pušča sledi
Uživajte v čistem zaslonu s tekočino za čiščenje, ki ne 
pušča sledi, saj je njegova formula oblikovana posebej 
za to, da na zaslonu ne pusti prav ničesar.

Gladka čistilna blazinica
Z gladko krpo iz mikrovlaken, ki odstranjuje prstne 
odtise, prah in madeže, varno in temeljito očistite 
zaslon na dotik.
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Dimenzije embalaže
• Vrsta postavitve na polico: Vzorec
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

2,62 x 12,3 x 2,62 cm
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

1,0 x 4,8 x 1,0 palec
• Neto teža: 0,049 kg
• Neto teža: 0,108 lb
• Bruto teža: 0,05 kg
• Bruto teža: 0,110 lb
• Teža embalaže: 0,001 kg
• Teža embalaže: 0,002 lb
• EAN: 87 12581 68332 0
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Vzorec

Zunanja škatla
• Outer carton (L x Š x V): 25 x 18,4 x 30,3 cm
• Outer carton (L x Š x V): 9,8 x 7,2 x 11,9 palec
• Neto teža: 4,704 kg

• Neto teža: 10,370 lb
• Bruto teža: 5,5 kg
• Bruto teža: 12,125 lb
• Teža embalaže: 0,796 kg
• Teža embalaže: 1,755 lb
• Številka GTIN: 1 87 12581 68332 7
• Število komercialnih pakiranj: 96

Notranja škatla
• Število komercialnih pakiranj: 24
• Inner carton (L x Š x V): 16,6 x 11,6 x 14 cm
• Inner carton (L x Š x V): 6,5 x 4,6 x 5,5 palec
• Bruto teža: 1,252 kg
• Neto teža: 1,176 kg
• Teža embalaže: 0,076 kg
• Bruto teža: 2,761 lb
• Neto teža: 2,593 lb
• Teža embalaže: 0,168 lb
• Številka GTIN: 2 87 12581 68332 4
•
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