
 

 

Philips
Zestaw do czyszczenia

• CD/DVD

SVC2235
Zestaw do czyszczenia płyt 

i odtwarzaczy CD i DVD
Regularne czyszczenie płyt CD, DVD i odtwarzaczy przedłuża trwałość płyt, chroni 
urządzenie i zapewnia najwyższą jakość pracy sprzętu. Teraz wszystko, czego potrzeba do 
czyszczenia, w jednym opakowaniu.

Bezpieczne czyszczenie płyt CD i DVD
• Specjalny płyn czyszczący bezpieczny dla płyt
• Ściereczki do czyszczenia na sucho
• Bezpieczne i łatwe czyszczenie promieniowe
• Wkładka czyszcząca z mikrowłókien

Zachowaj wysoką jakość dźwięku i obrazu
• Bezpieczny system suchych szczoteczek

Zachowaj wysoką jakość dźwięku
• Test ustawień zestawu audio

Łatwa obsługa
• Instrukcje głosowe w 14 językach



 Specjalny płyn czyszczący
Specjalnie opracowany płyn czyszczący delikatnie 
usuwa z płyt kurz i zabrudzenia. Należy go używać z 
miękkimi ściereczkami.

Ściereczki do czyszczenia na sucho
Te niestrzępiące się, miękkie ściereczki delikatnie 
usuwają z płyt kurz i inne zabrudzenia.

Czyszczenie promieniowe
Czyść i chroń swoje płyty, korzystając z łatwej i 
bezpiecznej metody czyszczenia promieniowego, 
która pozwala na oczyszczenie płyt z zabrudzeń i 
kurzu.

Wkładka czyszcząca z mikrowłókien
Wkładka czyszcząca została wykonana ze specjalnych 
mikrowłókien. Stosowana w połączeniu z 
antystatycznym płynem czyszczącym zapewnia 
bezpieczne czyszczenie płyt i ich ochronę przed 
kurzem i zabrudzeniami.

System suchych szczoteczek
System suchych szczoteczek w bezpieczny sposób 
usuwa kurz i inne zabrudzenia z soczewek 
odtwarzaczy CD/DVD, zapewniając ich optymalne 
działanie.

Test systemu audio
Test systemu audio sprawdza poprawność ustawień 
głośników.

Instrukcje głosowe
Proste instrukcje głosowe zawarte na płycie CD do 
czyszczenia soczewek prowadzą przez proces 
czyszczenia w jednym z 14 języków.
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Akcesoria
• Instrukcja obsługi: 15 języków

Specyfikacja techniczna
• Zawartość opakowania: Płyn czyszczący 30 ml

Nośnik pamięci
• Obsługiwane formaty: CD-Audio, CD-RW 

(wielokrotnego zapisu), CD-ROM, DVD-ROM, 
DVD/R, DVD/RW

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

18,4 x 22,23 x 6,55 cm

• Waga netto: 0,2331 kg
• Waga brutto: 0,364 kg
• Ciężar opakowania: 0,1309 kg
• EAN: 87 12581 56464 3
• Liczba produktów w zestawie: 4
• Rodzaj opakowania: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

39,8 x 24,1 x 20,3 cm
• Waga netto: 1,3986 kg
• Waga brutto: 2,65 kg
• Ciężar opakowania: 1,2514 kg
• EAN: 87 12581 57362 1
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
•

Dane techniczne
Zestaw do czyszczenia
CD/DVD
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