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Diskų valiklis

CD/DVD

SVC2230
Saugiai išvalo CD ir DVD diskus

Šis be abrazyvų ir pukelių mikropluošto audinys saugiai valo CD, DVD ir CD-ROM diskus. 
Pašalina dulkes, purvą ir kitus užsiteršimus jų nebraižydamas. Daugkartinis ir plaunamas.

Saugiai valo CD ir DVD diskus
• Specialus valymo skystis saugiai valo diskus
• Mikropluošto audinys be pūkelių saugiai nuvalo diskus

Naudokite vėl ir vėl
• Be pūkelių, daugkartinio naudojimo, plaunamas mikropluošto audinys



 Specialus valymo skystis
Šis valymo skystis yra specialiai sukurtas švelniai 
nuvalyti purvą ir dulkes nuo jūsų diskų. Dirba 
specially formulated to gently clean away dirt and 
dust from your discs. Naudoti audinį be abrazyvų

Mikropluošto be pūkelių audinys
Saugiai ir kruopščiai išvalykite ekraną, naudodami 
mikropluošto be pūkelių audinį, sukurtą šalinti 
dulkes, purvą ir pirštų antspaudus nepaliekant dėmių.

Daugkartinio naud., plaunamas audinys
Šį daugkartinio naudojimo mikropluošto audinį 
galima plauti muilu ir vandeniu, o tada išdžiovinti. 
Galite naudoti jį vėl ir vėl.
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Priedai
• Vartotojo vadovas: 15 kalbų

Techniniai duomenys
• Turinys: Valymo skystis, 18ml

Saugojimo laikmena
• Palaikomi formatai: 8cm diskai, CD-Audio, CD-

Rewritable, CD-ROM, DVD-ROM, DVD/R, DVD/
RW, Photo CD

Pakavimo matmenys
• Išdėstymo tipas: Kintamas
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

15,9 x 22,2 x 1,2 cm
• Grynasis svoris: 0,074 kg
• Bendras svoris: 0,104 kg
• Pakuotės svoris: 0,030 kg
• EAN: 87 12581 56463 6

• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas

Vidinė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
• Inner carton (L x W x H): 32,8 x 5,1 x 16,8 cm
• Bendras svoris: 0,75 kg
• Grynasis svoris: 0,444 kg
• Pakuotės svoris: 0,306 kg
• EAN: 87 12581 57364 5

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 34,4 x 33,6 x 35,9 cm
• Grynasis svoris: 5,328 kg
• Bendras svoris: 10,2 kg
• Pakuotės svoris: 4,872 kg
• EAN: 87 12581 57359 1
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 72
•
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