
 

Philips
Rengörings-DVD/Blu Ray

DVD och Blu Ray

SVC2523W
Rengör och skydda din DVD- 

och Blu Ray-spelare
Regelbunden rengöring av DVD/Blu Ray-spelarens lins gör att utrustningen fungerar på 
bästa sätt. Med det torra borstsystemet tar du på ett säkert sätt bort damm, skräp och 
annan smuts.

Bibehåll ursprunglig ljud- och videokvalitet
• Kontroll av ljud och video i full rörlighet
• Säkert rengöringssystem med torr borste

Lättanvänd
• Röstinstruktioner på 8 olika språk
 



 Systemkontroll för ljud/video
Systemkontrollen för ljud/video avgör om laserlinsen 
för ljud och video läser av data korrekt och om 
högtalarna är rätt inställda.

System med torr borste
Med rengöringssystemet med en torr borste tar du 
på ett säkert sätt bort damm, skräp och annan smuts 
från DVD-/Blu-ray-spelarens laserlins så att den hålls 
ren och fungerar på bästa sätt.

Röstinstruktioner
Röstinstruktionerna på den här lättanvända 
rengöringsskivan för DVD/Blu-ray ger dig vägledning 
genom rengöringsprocessen på ett av de 8 språken.
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Tillbehör
• Bruksanvisning: 15 språk

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 39,4 x 5,6 x 14,5 cm
• Nettovikt: 0,468 kg
• Bruttovikt: 0,730 kg
• Taravikt: 0,262 kg
• EAN: 87 12581 47904 6
• Antal konsumentförpackningar: 6

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 40,9 x 23,9 x 16,5 cm
• Nettovikt: 1,872 kg

• Bruttovikt: 3,600 kg
• Taravikt: 1,728 kg
• EAN: 87 12581 47903 9
• Antal konsumentförpackningar: 24

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

13,5 x 21,6 x 1,5 cm
• Nettovikt: 0,078 kg
• Bruttovikt: 0,108 kg
• Taravikt: 0,030 kg
• EAN: 87 12581 46272 7
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
•
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