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Pamäťové médium
• Podporované formáty: DVD-ROM, DVD/R, 

DVD/RW

Príslušenstvo
• Manuál používateľa: 14 jazykov

Údaje o balení
• Množstvo: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95887 5
• Hmotnosť brutto: ,12 kg
• Hmotnosť obalu: ,1 kg
• Netto hmotnosť: ,02 kg
• Šírka: 140 mm
• Výška: 13 mm
• Dĺžka: 185 mm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95889 9

• Množstvo: 72
• Hmotnosť brutto: 10 48 kg
• Hmotnosť obalu: ,86 kg
• Netto hmotnosť: 9 62 kg
• Šírka: 350 mm
• Výška: 360 mm
• Dĺžka: 430 mm

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95888 2
• Množstvo: 6
• Hmotnosť brutto: ,80 kg
• Hmotnosť obalu: ,12 kg
• Netto hmotnosť: ,68 kg
• Šírka: 110 mm
• Výška: 160 mm
• Dĺžka: 200 mm
•

Čistiace zariadenie na DVD optiku
  

Technické údaje

Dátum vydania  
2008-11-04

Verzia: 2.3.7

12 NC: 9082 100 07882
EAN: 87 10895 95887 5

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
SVC2

Najdôlež

Systém s
Systém suc
nečistoty a 
DVD prehrá
výkonom.

Hlasové p
Hlasové po
optiky vás b
zo 14 doda
520/10

itejšie f

uchého či
hého čisteni
iné znečisťu
vačov, prič

okyny
kyny tohto ľ
udú sprevá
ných jazyko
stenia
a bezpečne odstráni prach, 
júce látky z povrchu optiky CD/

om ju zanechá čistú s optimálnym 

ahko použiteľného čističa CD 
dzať procesom čistenia v jednom 
v.
unkcie

http://www.philips.com

