
 

 

Philips
Μαντηλάκια καθαρισμού 
οθόνης

LCD/ LED/ Plasma
Μαντηλάκια

SVC1118P
Καθαρίζει την οθόνη σας 

γρήγορα και εύκολα
Αυτά τα υγρά μαντηλάκια αποτελούν την ιδανική λύση για να απομακρύνετε με ασφάλεια τη 
σκόνη, τις ακαθαρσίες, τους λεκέδες και τις δαχτυλιές από οποιαδήποτε οθόνη. Η σύνθεσή 
τους κατά του στατικού ηλεκτρισμού απωθεί τη σκόνη. Περιλαμβάνει 60 υγρά μαντηλάκια.

Απολαύστε πεντακάθαρη οθόνη
• Σύνθεση κατά του στατικού ηλεκτρισμού για απώθηση της σκόνης
• 60 μαντηλάκια υψηλής ποιότητας

Καθαρίστε με ασφάλεια την οθόνη σας
• Υγρά για να αφαιρούν τη βρομιά και τους λεκέδες.



 Υγρά μαντηλάκια
Αυτά τα μαντηλάκια έχουν εμποτιστεί με ένα 
ειδικό διάλυμα για να καθαρίζουν με ασφάλεια τις 
οθόνες των συσκευών σας. Εσείς απλώς 
χρησιμοποιήστε τα για να σκουπίσετε τη βρομιά, 
τους λεκέδες και τα αποτυπώματα.

Σύνθεση κατά του στατικού 
ηλεκτρισμού
Η σύνθεση κατά του στατικού ηλεκτρισμού αυτού 
του καθαριστικού υγρού απωθεί τη σκόνη και τη 
βρωμιά από την οθόνη σας.
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Τεχνικές προδιαγραφές
• Περιεχόμενα: Μαντηλάκια καθαρισμού, 60 τμχ.

Αξεσουάρ
• Εγχειρίδιο χρήσης: 15 γλώσσες

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 9
• GTIN: 2 87 12581 69070 4
• Μικτό βάρος: 1,067 κ.
• Μικτό βάρος: 2,352 lb
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

10,1 x 6,0 x 5,0 ίντσες
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

25,6 x 15,2 x 12,7 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,936 κ.
• Καθαρό βάρος: 2,064 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,289 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,131 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• GTIN: 1 87 12581 69070 7
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 18
• Μικτό βάρος: 2,449 κ.
• Μικτό βάρος: 5,399 lb

• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 
10,8 x 6,7 x 10,9 ίντσες

• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 
27,4 x 17" x 27,7 εκ.

• Καθαρό βάρος: 1,872 κ.
• Καθαρό βάρος: 4,127 lb
• Καθαρό απόβαρο: 1,272 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,577 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 69070 0
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

3,2 x 4,4 x 1,9 ίντσες
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

8,22 x 11,12 x 4,77 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,236 lb
• Μικτό βάρος: 0,107 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,229 lb
• Καθαρό βάρος: 0,104 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,007 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,003 κ.
•

Προδιαγραφές
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