
 

 

Philips
Почистващ комплект

LCD/LED/плазмени екрани
екрани

SVC1212
Безопасно почистване 

на плоски екрани
Всичко, от което се нуждаете в грижата за вашите LCD, светодиодни или плазмени екрани. 

Почистващата течност, неоставяща ивици, безопасно премахва праха и замърсяванията, без 

следи. Нейната антистатична формула помага за отблъскване на праха. Ергономичната дръжка 

на почистваща възглавничка прави поддръжката бърза и лесна.

Работете на екран без петна
• Почистваща течност, неоставяща ивици
• Антистатична формула за отблъскване на праха

Безопасно почистване и подсушаване на екрани
• Безопасна формула без капки
• Уникална почистваща възглавничка с вентилирана основа
• Ергономичната възглавничка за държане
• Прибиращата се антистатична четка премахва прахта



 Почистваща течност, неоставяща 
ивици
Работете на екран без петна с тази почистваща 
течност без образуване на ивици, която е със 
специална формула, предотвратяваща каквито и 
да е остатъци по екрана.

Антистатична формула
Антистатичната формула на тази почистваща 
течност помага за отблъскване на праха и 
замърсяванията от вашия екран.

Формула без капки
Тази смес без капки се впръсква лесно върху 
екрана, след което се изтрива. Тя не образува 
капки и така запазва уредите ви сухи и в 
безопасност.

Уникална почистваща възглавничка
Тази почистваща възглавничка с патентован 
дизайн е направена от гъба и пяна с вентилирана 
основа. Тя почиства нежно, без да оставя белези 
или драскотини, попива излишната почистваща 
течност и изсъхва до получаване на чист екран.

Ергономичната възглавничка за 
държане
Дава удобно, здраво и безопасно захващане при 
почистването.

Прибираща се антистатична четка
Използва се за бързо и безопасно премахване на 
прах от екрани
SVC1212/10

Акценти
Дата на издаване  
2014-02-17

Версия: 1.1.6

12 NC: 8670 000 68313
EAN: 08 71258 15645 82

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си 
притежатели.

www.philips.com
Аксесоари
• Ръководство за потребителя: 15 езика

Технически данни
• Съдържание: Течност за почистване, 60 мл

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

16,5 x 22,2 x 7 см
• Нето тегло: 0,13 кг
• Бруто тегло: 0,252 кг
• Тегло с опаковката: 0,122 кг
• EAN: 87 12581 56458 2
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер

Вътрешен кашон
• Брой потребителски опаковки: 4
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

29,2 x 17,3 x 23,2 см
• Бруто тегло: 1,553 кг
• Нето тегло: 0,52 кг
• Тегло с опаковката: 1,033 кг
• EAN: 87 12581 57377 5

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 53,7 x 30,3 x 25,7 см
• Нето тегло: 1,56 кг
• Бруто тегло: 5,345 кг
• Тегло с опаковката: 3,785 кг
• EAN: 87 12581 57372 0
• Брой потребителски опаковки: 12
•
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