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SVC1116
Biztonságos tisztítás 

síkképernyőkhöz
A biztonságos és hatékony tisztítófolyadék és a speciális mikroszálas textília eltávolítja a 
port, a szennyeződéseket és az ujjlenyomatokat a síkképernyős TV-készülékek és a 
számítógépek képernyőjéről. Az antisztatikus keverék taszítja a port.

Tökéletesen foltmentes képernyővel dolgozhat
• Csíkozásmentes tisztítófolyadék
• Az antisztatikus keverék taszítja a port
• A szöszmentes, mikroszálas szövet alaposan és átfogóan tisztít.

Biztonságosan megtisztítja képernyőjét
• Biztonságos, cseppmentes vegyület

Újra meg újra használható
• Szöszmentes, tartós, mosható, mikroszálas szövet



 Csíkozásmentes tisztítófolyadék
Ennek a csíkozásmentes tisztítófolyadéknak a 
használatával tökéletesen tiszta képernyőt élvezhet, 
mert kifejezetten úgy alkották meg, hogy semmilyen 
szennyeződés ne maradjon a képernyőn.

Antisztatikus keverék
Az antisztatikus tisztítófolyadék keverék eltávolítja a 
port és a szennyeződést a képernyőről.

Szöszmentes, mikroszálas textil
Óvatosan és alaposan tisztítsa meg a képernyőt a 
szöszmentes, mikroszálas textil segítségével, amit 
arra terveztek, hogy a port, koszt és ujjlenyomatokat 
maradéktalanul eltávolítsa.

Cseppmentes vegyület
Ez a cseppmentes vegyület egyszerűen a képernyőre 
permetezhető, majd letörölhető. Teljesen 
cseppmentes, ezért készülékeit megóvja és szárazon 
tartja.

Tartós, mosható szövet
A tartós, mikroszálas textil szappanos vízben 
mosható szárítógépben szárítható, számtalan 
alkalommal használható.
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Műszaki adatok
• Tartalma: Tisztítófolyadék, 200 ml

Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv: 15 nyelvű

Méret csomagolással együtt
• Polcra helyezési mód: Dummy
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

12,7 x 22,2 x 5 cm
• Bruttó tömeg: 0,295 kg
• Nettó tömeg: 0,256 kg
• Táratömeg: 0,039 kg
• EAN: 87 12581 56457 5
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Dummy

Belső karton
• EAN: 87 12581 57375 1
• Bruttó tömeg: 1,01 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

16,3 x 13,8 x 23,3 cm
• Nettó tömeg: 0,768 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Táratömeg: 0,242 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 6,5 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

43,2 x 34,1 x 25,8 cm
• Nettó tömeg: 4,608 kg
• Táratömeg: 1,892 kg
• EAN: 87 12581 57369 0
• Fogyasztói csomagolások száma: 18
•
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