
 

 

Philips
Soluţie de curăţare pentru 
discuri

CD/DVD

SVC2230
Curăţă în siguranţă discurile 

de tip CD şi DVD
Această cârpă neabrazivă, din microfibră, fără scame curăţă în siguranţă CD-uri, DVD-uri 
şi CD-ROM-uri. Curăţă mizeria, praful şi alte impurităţi fără să zgârie. Este convenabilă, 
putând fi spălată şi reutilizată.

Curăţaţi-vă în siguranţă discurile CD și DVD
• Lichid de curăţare special pentru curăţarea în siguranţă a discurilor
• Cârpă din microfibră, fără scame pentru curăţarea în siguranţă a discurilor

Înregistraţi iar și iar
• Cârpă din microfibră lavabilă, reutilizabilă și fără scame



 Soluţie de curăţare specială
Acest lichid de curăţare este conceput special pentru 
a îndepărta cu grijă praful și murdăria de pe discuri. 
Se utilizează cu cârpa din pânză neabrazivă.

Cârpă din microfibră, fără scame
Curăţaţi-vă complet și în siguranţă discurile cu 
această cârpă din microfibră, fără scame, creată 
pentru eliminarea prafului, a murdăriei și a 
amprentelor fără a lăsa nimic în urmă.

Cârpă lavabilă, reutilizabilă
Cârpa reutilizabilă din microfibră poate fi spălată cu 
grijă într-o soluţie de apă cu săpun și apoi uscată 
natural. O puteţi reutiliza de nenumărate ori.
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Accesorii
• Manual de utilizare: 15 limbi

Specificaţii tehnice
• Cuprins: Fluid de curăţare, 18ml

Suport de stocare
• Formate acceptate: Discuri de 8 cm, CD-Audio, 

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

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

15,9 x 22,2 x 1,2 cm
• Greutate netă: 0,074 kg
• Greutate brută: 0,104 kg
• Greutate proprie: 0,030 kg
• EAN: 87 12581 56463 6

• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 32,8 x 5,1 x 16,8 cm
• Greutate brută: 0,75 kg
• Greutate netă: 0,444 kg
• Greutate proprie: 0,306 kg
• EAN: 87 12581 57364 5

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 34,4 x 33,6 x 35,9 cm
• Greutate netă: 5,328 kg
• Greutate brută: 10,2 kg
• Greutate proprie: 4,872 kg
• EAN: 87 12581 57359 1
• Număr de ambalaje: 72
•
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