
 

 

Philips
VHS-reiniger

Nat systeem

SVC2500
Reinig en bescherm uw videorecorder

met dit niet-agressieve systeem voor nat schoonmaken
Deze reiniger voor videocassettekoppen gebruikt een krasvrije weefseltape en een 
speciale schoonmaakvloeistof voor het voorzichtig verwijderen van stof, vuil en oxide 
zonder de video-/audiokoppen en aandrukrollen te beschadigen.

Originele geluids- en videokwaliteit houden
• Anti-statische vloeistof die stof en vuil verwijdert

Reinig en bescherm uw videorecorder
• Speciale schoonmaakvloeistof voor het verwijderen van stof, vuil en oxide
• Niet-agressieve weefseltape maakt de koppen van de speler veilig schoon

Eenvoudig te gebruiken
• Eenvoudige bediening; net zo eenvoudig als het afspelen van een cassette



 Nat schoonmaken
Een anti-statische vloeistof die elektronische of 
mechanische onderdelen niet beschadigt en geschikt 
is voor het schoonvegen van discs en het 
schoonmaken van de koppen van tape- en 
videorecorders.

Speciale schoonmaakvloeistof
Met deze speciaal samengestelde 
schoonmaakvloeistof kunt u eenvoudig vuil, stof en 
oxide verwijderen. Goed te gebruiken in combinatie 
met de niet-agressieve weefseltape.

Niet-agressieve weefseltape
De niet-agressieve weefseltape beweegt voorzichtig 
over de koppen van de speler en verwijdert zo alle 
stof, vuil en oxide.

Eenvoudige bediening
De bediening is net zo eenvoudig als het afspelen van 
een cassette. Breng gewoon wat vloeistof aan en 
"afspelen" maar.
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Technische specificaties
• Inhoud: Reinigingsvloeistof, 25 ml
• Levensduur: 50x

Accessoires
• Gebruiksaanwijzing: 14 talen

Gegevens van de verpakking
• Hoeveelheid: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95906 3
• Brutogewicht: 0,2 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,04 kg
• Nettogewicht: 0,16 kg
• Breedte: 103 mm
• Hoogte: 25 mm
• Lengte: 229 mm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95992 6

• Hoeveelheid: 72
• Brutogewicht: 17,88 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,34 kg
• Nettogewicht: 16,54 kg
• Breedte: 405 mm
• Hoogte: 425 mm
• Lengte: 520 mm

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95991 9
• Hoeveelheid: 6
• Brutogewicht: 1,38 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,2 kg
• Nettogewicht: 1,18 kg
• Breedte: 190 mm
• Hoogte: 130 mm
• Lengte: 243 mm
•
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