
 

 

Philips
Limpeza de VHS

Sistema com líquido

SVC2500
Limpe e proteja o seu videogravador

com este sistema de limpeza com líquido não abrasivo
Este sistema de limpeza de cabeças de cassete de vídeo utiliza uma fita de tecido não 
abrasiva e líquido de limpeza especial para limpar de forma suave o pó, sujidade e 
oxidação acumulados, sem danificar as cabeças de vídeo, áudio e sincronização.

Mantenha a qualidade original de som e vídeo
• Fluido antiestático que remove poeiras e sujidade

Limpe e proteja o seu videogravador
• O líquido de limpeza especial remove o pó, sujidade e óxido acumulados
• A cassete de tecido não abrasivo limpa de forma segura as cabeças do leitor

Fácil de utilizar
• Funcionamento simples, tão simples como reproduzir uma cassete



 Limpeza com líquido
Fluido antiestático que não prejudica as peças 
electrónicas ou mecânicas e que é adequado para 
limpar discos e cabeças de gravadores de cassetes e 
de videogravadores VHS.

Líquido de limpeza especial
Este líquido de limpeza foi especialmente concebido 
para limpar de forma suave a sujidade, pó e óxido 
acumulados. Funciona em conjunto com a cassete de 
tecido não abrasivo.

Cassete de tecido não abrasivo
A cassete de tecido não abrasivo passa suavemente 
pelas cabeças do leitor, removendo o pó, sujidade e 
óxido acumulados.

Funcionamento simples
Funcionamento simples, tão simples como 
reproduzir uma cassete. Basta aplicar líquido e 
"reproduzir".
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Especificações Técnicas
• Conteúdos: Líquido de limpeza, 25 ml
• Vida útil: 50x

Acessórios
• Manual do Utilizador: 14 idiomas

Dados da embalagem
• Quantidade: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95906 3
• Peso bruto: 0,2 kg
• Tara: 0,04 kg
• Peso líquido: 0,16 kg
• Largura: 103 mm
• Altura: 25 mm
• Comprimento: 229 mm

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95992 6

• Quantidade: 72
• Peso bruto: 17,88 kg
• Tara: 1,34 kg
• Peso líquido: 16,54 kg
• Largura: 405 mm
• Altura: 425 mm
• Comprimento: 520 mm

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95991 9
• Quantidade: 6
• Peso bruto: 1,38 kg
• Tara: 0,2 kg
• Peso líquido: 1.18 kg
• Largura: 190 g mm
• Altura: 130 mm
• Comprimento: 243 mm
•
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