
 

 

Philips
Kit de curăţare

LCD/LED/plasmă
ecran

SVC1212
Curăţaţi în siguranţă 

ecranele plate
Tot ceea ce aveţi nevoie pentru a vă îngriji ecranul LCD/LED sau plasmă. Lichidul de curăţare care 
nu lasă urme îndepărtează în siguranţă praful şi murdăria, fără reziduuri. Formula antistatică ajută la 
ţinerea prafului la distanţă. Mânerul ergonomic cu pernuţă face întreţinerea rapidă şi uşoară.

Bucuraţi-vă de un ecran imaculat
• Lichid de curăţare care nu lasă urme
• Formulă anti-statică pentru a ţine praful la distanţă

Curăţaţi și uscaţi ecranele în siguranţă
• Formulă sigură, care nu permite scurgerile
• Dispozitiv unic de curăţare cu pernuţă, cu bază ventilată
• Mâner ergonomic cu pernuţă
• Peria antistatică retractabilă îndepărtează praful



 Lichid de curăţare care nu lasă urme
Bucuraţi-vă de un ecran imaculat cu acest lichid de 
curăţare care nu lasă urme, conceput special pentru 
a nu lăsa niciun semn pe ecran.

Formulă anti-statică
Formula anti-statică a acestui lichid de curăţare vă 
ajută să ţineţi la distanţă de ecran praful și murdăria.

Formulă care nu permite scurgerile
Această formulă fără scurgeri permite pulverizarea 
facilă pe ecran și ștergerea. Nu permite nicio 
scurgere, păstrând echipamentele dvs. sigure și 
uscate.

Dispozitiv unic de curăţare cu pernuţă
Acest dispozitiv de curăţare cu pernuţă, cu design 
patentat, este fabricat din buret și spumă, cu o bază 
ventilată. Acesta curăţă delicat fără a lăsa urme sau 
zgârieturi, absoarbe excesul de lichid de curăţare și 
usucă ecranul impecabil.

Mâner ergonomic cu pernuţă
Oferă o prindere confortabilă, fermă și sigură în 
timpul curăţării.

Perie antistatică retractabilă
Utilizaţi-o pentru îndepărtarea rapidă și sigură a 
prafului de pe ecrane
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Accesorii
• Manual de utilizare: 15 limbi

Specificaţii tehnice
• Cuprins: Lichid de curăţare, 60 ml

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

16,5 x 22,2 x 7 cm
• Greutate netă: 0,13 kg
• Greutate brută: 0,252 kg
• Greutate proprie: 0,122 kg
• EAN: 87 12581 56458 2
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 4
• Cutie interioară (L x L x Î): 29,2 x 17,3 x 23,2 cm
• Greutate brută: 1,553 kg
• Greutate netă: 0,52 kg
• Greutate proprie: 1,033 kg
• EAN: 87 12581 57377 5

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 53,7 x 30,3 x 25,7 cm
• Greutate netă: 1,56 kg
• Greutate brută: 5,345 kg
• Greutate proprie: 3,785 kg
• EAN: 87 12581 57372 0
• Număr de ambalaje: 12
•
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