
 

 

Philips
Kit de curăţare pentru 
DVD playere

SVC2520
Curăţă şi protejează 

DVD playerul
Curăţarea regulată a lentilei playerului DVD asigură performanţe optime pentru echipamentul dvs. 
Este important ca lentila laserului optic al playerului DVD să fie totdeauna curată şi lipsită de praf. 
Acest sistem cu perie uscată îndepărtează în siguranţă praful, murdăria şi alte impurităţi.

Păstraţi calitatea audio și video originală
• sistem de curăţare sigur, cu perie uscată

Ușor de utilizat
• Instrucţiunile vocale sunt oferite în 14 limbi



 Sistem cu perie uscată
Sistemul de curăţare cu perie uscată elimină în 
siguranţă praful, reziduurile și alte impurităţi de pe 
lentilele laser ale playerelor CD/DVD, lăsându-le 
curate și în stare optimă de funcţionare.

Instrucţiuni vocale
Instrucţiunile vocale de pe acest kit de curăţare 
pentru CD playere vă îndrumă pe parcursul 
procesului de curăţare în una din cele 14 limbi 
furnizate.
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Medii de stocare
• Formate acceptate: DVD-ROM, DVD/R, DVD/

RW

Accesorii
• Manual de utilizare: 14 limbi

Informaţii ambalaj
• Cantitate: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95887 5
• Greutate brută: 0,12 kg
• Greutate proprie: 0,1 kg
• Greutate netă: 0,02 kg
• Lăţime: 140 mm
• Înălţime: 13 mm
• Lungime: 185 mm

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95889 9

• Cantitate: 72
• Greutate brută: 10.48 kg
• Greutate proprie: .86 kg
• Greutate netă: 9.62 kg
• Lăţime: 350 mm
• Înălţime: 360 mm
• Lungime: 430 mm

Cutie interioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95888 2
• Cantitate: 6
• Greutate brută: .80 kg
• Greutate proprie: 0,12 kg
• Greutate netă: .68 kg
• Lăţime: 110 mm
• Înălţime: 160 mm
• Lungime: 200 mm
•
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