
 

 

Philips
Képernyőtisztító készlet

Plazma/LCD

SVC2540
Tisztítsa meg plazma- és LCD-televízióját

ezzel a csíkozásmentes tisztítórendszerrel!
Használja ezt a kiváló minőségű mikroszálas képernyőtisztító textilt speciális összetételű képernyőtisztító 

géllel a nagyképernyős televíziókhoz, plazma- és LCD-képernyőkhöz és TV-khez. Ez a tisztítórendszer 

jelenti a tökéletes megoldást az ujjlenyomatok és a foltok eltávolítására a képernyőről.

Tökéletesen foltmentes képernyővel dolgozhat
• Csíkozásmentes tisztító gél a tökéletesen tiszta képernyőkért
• A szöszmentes, mikroszálas szövet alaposan és átfogóan tisztít.

Biztonságosan megtisztítja képernyőjét
• Biztonságos, cseppmentes vegyület

Újra meg újra használható
• Szöszmentes, tartós, mosható, mikroszálas szövet



 Csíkozásmentes tisztító gél
Ennek a csíkozásmentes tisztító gélnek a 
használatával tökéletesen tiszta képernyőt élvezhet, 
mert kifejezetten úgy alkották meg, hogy semmiféle 
maradvány ne képződjön a képernyőn.

Szöszmentes, mikroszálas textil
Óvatosan és alaposan tisztítsa meg a képernyőt a 
szöszmentes, mikroszálas textil segítségével, amit 
arra terveztek, hogy a port, koszt és ujjlenyomatokat 
maradéktalanul eltávolítsa.

Cseppmentes vegyület
Ez a cseppmentes vegyület egyszerűen a képernyőre 
permetezhető, majd letörölhető. Teljesen 
cseppmentes, ezért készülékeit megóvja és szárazon 
tartja.

Tartós, mosható szövet
A tartós, mikroszálas textil szappanos vízben 
mosható szárítógépben szárítható, számtalan 
alkalommal használható.
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Műszaki adatok
• Tartalma: Tisztítógél, 200 ml

Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv: 14 nyelv

Csomagolásadatok
• Mennyiség: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95903 2
• Bruttó tömeg: 0,34 kg
• Önsúly: 0,06 kg
• Nettó tömeg: 0,28 kg
• Szélesség: 93 mm
• Magasság: 62 mm
• Hosszúság: 176 mm

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95994 0

• Mennyiség: 48
• Bruttó tömeg: 19,38 kg
• Önsúly: 1,28 kg
• Nettó tömeg: 18,1 kg
• Szélesség: 430 mm
• Magasság: 425 mm
• Hosszúság: 434 mm

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95993 3
• Mennyiség: 6
• Bruttó tömeg: 2,26 kg
• Önsúly: 0,28 kg
• Nettó tömeg: 1,98 kg
• Szélesség: 205 mm
• Magasság: 200 mm
• Hosszúság: 205 mm
•

Műszaki adatok
Képernyőtisztító készlet
Plazma/LCD
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