
 

 

Philips
Tisztítókészlet

CD/DVD

SVC2235
CD/DVD lemez- és lejátszótisztító 

készlet
A CD-k, DVD-k és a lejátszó rendszeres tisztítása meghosszabbítja a lemezek élettartamát, és 
védi a lejátszót. A lemezek és a lejátszó lencséinek rendszeres tisztítása biztosítja a kiváló 
teljesítményt. Most minden szükséges eszközt egy csomagban megtalálhat.

CD és DVD lemezek biztonságos tisztítása
• Speciális tisztítófolyadék a lemezek biztonságos tisztításához
• Száraz tisztítókendők
• Biztonságos és egyszerű tisztítási művelet
• Mikroszálas tisztítópárna

Őrizze meg az eredeti hang- és képminőséget!
• Biztonságos száraz tisztítást alkalmazó rendszer

Őrizze meg az eredeti hangminőséget!
• Az audiorendszer ellenőrzése a megfelelő beállításhoz

Egyszerű használat
• 14 nyelven elhangzó utasítások



 Speciális tisztítófolyadék
Ez a tisztítófolyadék speciálisan arra készült, hogy 
finoman eltávolítsa a szennyeződést és a port a 
lemezekről. Karcolásmentes anyaggal használandó.

Száraz tisztítókendők
A karcolás- és szöszmentes kendő óvatosan, de 
biztonságosan távolítja el a port, a szennyeződést és 
a törmeléket.

Sugaras tisztítási művelet
Tisztítsa és védje lemezeit ezzel a biztonságos és 
egyszerű sugaras tisztítási művelettel, mely 
megszabadítja a lemezeket a szennyeződésektől, a 
portól és a törmelékektől.

Mikroszálas tisztítópárna
Ez a tisztítópárna speciális mikroszálas anyagból 
készült. Az antisztatikus tisztítófolyadékkal együtt 
biztosítja lemezeinek biztonságos tisztítását, és hogy 
azok por és szennyeződésmentesek maradnak.

Száraz tisztítást alkalmazó rendszer
A száraz tisztítást alkalmazó rendszer biztonságosan 
távolítja el a port, törmeléket és egyéb 
szennyeződéseket a CD- és DVD-lejátszó 
lézeroptikájáról, így az tökéletesen tiszta minőséget 
nyújthat.

Audiorendszer ellenőrzése
Az audiorendszer ellenőrzéséből kiderül, hogy 
megfelelően vannak-e beállítva a hangsugárzók.

Hangutasítások
A könnyen használható, a CD lencse tisztítóra 
vonatkozó, a 14 nyelv valamelyikén elhangzó 
utasítások segítik Önt a tisztítási folyamat során.
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Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv: 15 nyelvű

Műszaki adatok
• Tartalma: Tisztítófolyadék, 30 ml

Tároló médiumok
• Támogatott formátumok: Audió CD, Újraírható 

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

Méret csomagolással együtt
• Polcra helyezési mód: Dummy
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

18,4 x 22,23 x 6,55 cm
• Nettó tömeg: 0,2331 kg

• Bruttó tömeg: 0,364 kg
• Táratömeg: 0,1309 kg
• EAN: 87 12581 56464 3
• Mellékelt termékek száma: 4
• Csomagolás típusa: Dummy

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

39,8 x 24,1 x 20,3 cm
• Nettó tömeg: 1,3986 kg
• Bruttó tömeg: 2,65 kg
• Táratömeg: 1,2514 kg
• EAN: 87 12581 57362 1
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
•

Műszaki adatok
Tisztítókészlet
CD/DVD
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