
 

 

Philips
Čisticí sada

LCD/LED/plazmové
obrazovka

SVC1212
Bezpečné čištění plochých 

obrazovek
Vše, co potřebujete pro péči o plazmové, LCD a LED obrazovky. Čisticí kapalina nezanechávající 
šmouhy bezpečně a beze zbytku odstraní prach a jiné nečistoty. Antistatické složení zabraňuje 
přilnavosti prachu. Ergonomický držák houbičky je navržen pro rychlou a snadnou údržbu.

Obrazovka beze skvrn
• Čisticí kapalina nezanechávající šmouhy
• Antistatické složení odpuzující prach

Bezpečné čištění pro suchou obrazovku
• Bezpečný přípravek zamezující odkapávání
• Jedinečná čisticí houbička ve ventilačním držáku
• Ergonomický držák houbičky
• Vysunovací antistatický kartáček pro odstranění prachu



 Čisticí kapalina nezanechávající šmouhy
Vychutnejte si zcela čistou obrazovku díky této 
čisticí kapalině, která je speciálně navržena tak, aby 
nezanechala na obrazovce žádné stopy.

Antistatické složení
Antistatické složení této čisticí kapaliny zabraňuje 
přilnavosti prachu a nečistot na obrazovku.

Přípravek zamezující odkapávání
Tento přípravek se snadno nanese na obrazovku 
a potom setře. Tekutina neodkapává a vaše zařízení 
je suché a v bezpečí.

Jedinečná čisticí houbička
Tento patentovaný design čisticí houbičky 
s pěnovým povrchem je umístěn ve ventilačním 
držáku. Jemně čistí, nezanechává šmouhy ani 
škrábance, absorbuje přebytečnou čisticí kapalinu a 
povrch obrazovky zanechá dokonale vysušený.

Ergonomický držák houbičky
Pro pohodlné, pevné a bezpečné uchopení během 
čištění.

Vysunovací antistatický kartáček
Pro rychlé a bezpečné odstranění prachu 
z obrazovek
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Příslušenství
• Uživatelský manuál: 15 jazyků

Technické údaje
• Obsah: Čisticí kapalina, 60 ml

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 16,5 x 22,2 x 7 cm
• Čistá hmotnost: 0,13 kg
• Hrubá hmotnost: 0,252 kg
• Hmotnost obalu: 0,122 kg
• EAN: 87 12581 56458 2
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 4
• Vnitřní obal (D x Š x V): 29,2 x 17,3 x 23,2 cm
• Hrubá hmotnost: 1,553 kg
• Čistá hmotnost: 0,52 kg
• Hmotnost obalu: 1,033 kg
• EAN: 87 12581 57377 5

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 53 7 x 30,3 x 25,7 cm
• Čistá hmotnost: 1,56 kg
• Hrubá hmotnost: 5,345 kg
• Hmotnost obalu: 3,785 kg
• EAN: 87 12581 57372 0
• Počet spotřebitelských balení: 12
•

Specifikace
Čisticí sada
LCD/LED/plazmové obrazovka 
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