
 

 

Philips
Sist. limpeza de lentes p/ 
DVD/Blu Ray

DVD e Blu Ray

SVC2523W
Limpe e proteja os seus leitores 

de DVD e Blu Ray
A limpeza regular das lentes do seu leitor de DVD/Blu Ray garante um desempenho ideal 
do equipamento. Este sistema de escova seca remove o pó, a sujidade e outros resíduos.

Mantenha a qualidade original de som e vídeo
• Verificação de vídeo de movimento total e áudio
• Sistema de limpeza seguro com escova seca

Fácil de utilizar
• Instruções de voz fornecidas em 8 línguas



 Verificação do sistema áudio/vídeo
A verificação do sistema áudio/vídeo determina se a 
lente de laser para áudio e vídeo está a ler 
correctamente os dados e se as colunas estão 
reguladas correctamente.

Sistema de escova seca
O sistema de limpeza com escova seca remove com 
segurança pó, sujidade e outros resíduos das lentes 
laser dos leitores de DVD/Blu Ray, deixando-as 
limpas e com um desempenho perfeito.

Instruções de voz
As instruções de voz neste sistema de limpeza para 
lentes de DVD/Blu Ray de fácil utilização irão guiá-lo 
pelo processo de limpeza, numa das 8 línguas 
fornecidas.
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Acessórios
• Manual do utilizador: 15 idiomas

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

39,4 x 5,6 x 14,5 cm
• Peso líquido: 0,468 kg
• Peso bruto: 0,730 kg
• Tara: 0,262 kg
• EAN: 87 12581 47904 6
• Número de embalagens para o consumidor: 6

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

40,9 x 23,9 x 16,5 cm

• Peso líquido: 1,872 kg
• Peso bruto: 3,600 kg
• Tara: 1,728 kg
• EAN: 87 12581 47903 9
• Número de embalagens para o consumidor: 24

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

13,5 x 21,6 x 1,5 cm
• Peso líquido: 0,078 kg
• Peso bruto: 0,108 kg
• Tara: 0,030 kg
• EAN: 87 12581 46272 7
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
•

Especificações
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