
 

 

Philips
Zestaw do czyszczenia 
ekranu

LCD/ LED/ plazmowych
Ściereczki

SVC1118P
Szybkie i proste czyszczenie 

ekranu
Nawilżone ściereczki to idealny sposób na bezpieczne usuwanie z ekranu kurzu, brudu, 
smug i odcisków palców. Formuła antystatyczna zapobiega ponownemu osiadaniu kurzu. 
Zestaw zawiera 60 nawilżonych ściereczek.

Ciesz się nienagannie czystym ekranem
• Antystatyczna formuła zapobiegająca osiadaniu kurzu
• 60 ściereczek wysokiej jakości

Czyść ekran bez narażania sprzętu
• Nawilżone ściereczki usuwają brud i smugi



 Nawilżone ściereczki
Ściereczki zostały nawilżone specjalnym roztworem 
umożliwiającym bezpieczne czyszczenie ekranów 
urządzeń. Usuwają brud, smugi i odciski palców.

Antystatyczna formuła
Antystatyczna formuła płynu czyszczącego chroni 
ekran przed kurzem i zabrudzeniami.
SVC1118P/10

Zalety
Data wydania 2015-10-26

Wersja: 4.4.5

12 NC: 8670 001 03664
EAN: 08 71258 16907 00

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. 
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Dane techniczne
• Zawartość opakowania: Ściereczki czyszczące, 60 

sztuk

Akcesoria
• Instrukcja obsługi: 15 języków

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 9
• GTIN: 2 87 12581 69070 4
• Waga brutto: 1,067 kg
• Waga brutto: 2,352 lb
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

10,1 x 6,0 x 5,0 cali
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

25,6 x 15,2 x 12,7 cm
• Waga netto: 0,936 kg
• Waga netto: 2,064 lb
• Ciężar opakowania: 0,289 lb
• Ciężar opakowania: 0,131 kg

Karton zewnętrzny
• GTIN: 1 87 12581 69070 7
• Liczba opakowań konsumenckich: 18
• Waga brutto: 2,449 kg

• Waga brutto: 5,399 lb
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

10,8 x 6,7 x 10,9 cali
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

27,4 x 17 x 27,7 cm
• Waga netto: 1,872 kg
• Waga netto: 4,127 lb
• Ciężar opakowania: 1,272 lb
• Ciężar opakowania: 0,577 kg

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 69070 0
• Typ ułożenia półki: Poziomo
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

3,2 x 4,4 x 1,9 cali
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

8,22 x 11,12 x 4,77 cm
• Waga brutto: 0,236 lb
• Waga brutto: 0,107 kg
• Waga netto: 0,229 lb
• Waga netto: 0,104 kg
• Ciężar opakowania: 0,007 lb
• Ciężar opakowania: 0,003 kg
•
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