
 

 

Philips
Почистващ комплект за 
дискове

CD/DVD

SVC2230
Безопасно почиства 

CD и DVD дискове
Тази неабразивна кърпа от микрофибър без власинки почиства безопасно CD, DVD 
и CD-ROM дискове. Тя отстранява прах, замърсявания и други части, без 
надраскване. За ваше удобство е за многократна употреба, подходяща за пране.

Безопасно почистване на CD и DVD дискове
• Специална почистваща течност за безопасно почистване на дискове
• Кърпа от микрофибър без власинки за безопасно почистване на вашите дискове

Използвайте отново и отново
• Кърпа от микрофибър, без власинки, за многократна употреба, може да се пере



 Специална почистваща течност
Тази почистваща течност е със специална 
формула за нежно почистване на вашите дискове 
от замърсяванията и праха. Използва се заедно с 
неабразивната кърпа.

Кърпа от микрофибър без власинки
Почиствайте безопасно и щателно дисковете си 
с кърпата от микрофибър без власинки, създадена 
да премахва праха, замърсяванията и 
отпечатъците от пръсти, без да оставя следи.

Кърпа за многократна употреба, с 
пране
Тази кърпа от микрофибър за многократна 
употреба може да се пере внимателно със сапун 
и вода и след това да се изсуши. Можете да я 
използвате отново и отново.
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Аксесоари
• Ръководство за потребителя: 15 езика

Технически данни
• Съдържание: Почистваща течност, 18 мл

Носители за съхранение на данни
• Поддържани формати: 8 см дискове, CD-Audio, 

CD-Rewritable (презаписваеми), CD-ROM, 
DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo CD (диск с 
фотоси)

Габарити на опаковката
• Начин на поставяне: Типова
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

15,9 x 22,2 x 1,2 см
• Нето тегло: 0,074 кг
• Бруто тегло: 0,104 кг
• Тегло на опаковката: 0,030 кг
• EAN: 87 12581 56463 6

• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Типова

Вътрешен кашон
• Брой потребителски опаковки: 6
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

32,8 x 5,1 x 16,8 см
• Бруто тегло: 0,75 кг
• Нето тегло: 0,444 кг
• Тегло на опаковката: 0,306 кг
• EAN: 87 12581 57364 5

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 34,4 x 33,6 x 35,9 см
• Нето тегло: 5,328 кг
• Бруто тегло: 10,2 кг
• Тегло на опаковката: 4,872 кг
• EAN: 87 12581 57359 1
• Брой потребителски опаковки: 72
•
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