
 

 

Philips
DVD/Blu-ray-lensreiniger

DVD en Blu-ray

SVC2523W
Uw DVD- of Blu-ray-speler schoonmaken 

en beschermen
Uw DVD- of Blu-ray-speler levert de beste prestaties als u de lens regelmatig 
schoonmaakt. Dit drogeborstelsysteem verwijdert stof, vuil en andere verontreinigingen 
veilig en grondig.

Originele geluids- en videokwaliteit houden
• Controle voor Full Motion-audio en -video
• Veilig reinigingssysteem met droge borstels

Eenvoudig te gebruiken
• Spraakinstructies in 8 talen



 Systeemcontrole voor audio en video
De systeemcontrole voor audio en video bepaalt of 
de laserlens voor audio en video de gegevens 
accuraat leest en of de luidsprekers op de juiste 
manier zijn ingesteld.

Drogeborstelsysteem
Het reinigingssysteem met droge borstels verwijdert 
op een veilige manier stof, vuil en andere vervuilende 
stoffen van de lens van de laser, waarna de DVD/Blu-
ray-speler weer schoon is en optimaal presteert.

Spraakinstructies
De spraakinstructies van deze gebruiksvriendelijke 
DVD/Blu-ray-lensreiniger helpen u in een van de 8 
talen bij het schoonmaken.
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Accessoires
• Gebruiksaanwijzing: 15 talen

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 39,4 x 5,5 x 14,6 cm
• Nettogewicht: 0,468 kg
• Brutogewicht: 0,73 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,262 kg
• EAN: 87 12581 47904 6
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 41 x 23,8 x 16,5 cm
• Nettogewicht: 1,872 kg

• Brutogewicht: 3,6 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,728 kg
• EAN: 87 12581 47903 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 24

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

13,5 x 21,5 x 1,5 cm
• Nettogewicht: 0,078 kg
• Brutogewicht: 0,1079 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0299 kg
• EAN: 87 12581 46272 7
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
•
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