
 

Philips
Zestaw do czyszczenia 
ekranu

Ekrany plazmowe/LCD

SVC2541
Zadbaj o czysty ekran telewizora plazmowego lub LCD
dzięki niepozostawiającemu smug zestawowi do czyszczenia
Ta wysokiej jakości ściereczka z mikrofibry ze specjalnym środkiem czyszczącym w postaci 
żelu służy do czyszczenia dużych ekranów plazmowych i LCD. Zestaw ten doskonale 
usuwa z ekranu plamy i odciski palców.

Ciesz się nienagannie czystym ekranem
• Żel czyszczący do czyszczenia ekranów
• Niestrzępiąca się ściereczka z mikrofibry czyści bezpiecznie i dokładnie

Czyść ekran bez narażania sprzętu
• Wygodny w użyciu środek czyszczący w sprayu

Możliwość wielokrotnego użytku
• Niepozostawiająca włókien, nadająca się do prania ściereczka z mikrofibry
 



 Żel czyszczący niepozostawiający smug
Ten specjalnie opracowany żel czyszczący dokładnie 
czyści ekran, nie pozostawiając na nim żadnych plam 
ani smug.

Niestrzępiąca się ścierka z mikrofibry
Dzięki tej niepozostawiająca włókien ściereczce z 
mikrofibry, całkowicie usuwającej kurz, ślady palców 
i inne zabrudzenia możesz bezpiecznie i dokładnie 
wyczyścić ekran swojego urządzenia.

Środek czyszczący w sprayu
Środek w sprayu pozwala na bezpieczne czyszczenie 
sprzętu bez narażania go na skapujący płyn, który po 
przedostaniu się do jego wnętrza mógłby go 
uszkodzić.

Ściereczka wielokrotnego użytku
Ściereczkę z mikrofibry można delikatnie myć w 
wodzie z mydłem i suszyć na powietrzu. Dzięki temu 
można używać ją wiele, wiele razy.
SVC2541/10

Zalety
• EAN: 87 12581 35150 2 •
Specyfikacja techniczna
• Zawartość opakowania: Żel czyszczący, 200 ml

Akcesoria
• Instrukcja obsługi: 3 języki

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 35152 6
• Liczba opakowań konsumenckich: 18
• Waga brutto: 7,2 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

50 x 33 x 27,5 cm
• Waga netto: 5,04 kg
• Ciężar opakowania: 2,16 kg

Wymiary opakowania

• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

12,8 x 22,2 x 6,1 cm
• Waga brutto: 0,34 kg
• Waga netto: 0,28 kg
• Ciężar opakowania: 0,06 kg

Karton wewnętrzny
• EAN: 87 12581 35151 9
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Waga brutto: 1,16 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

31 x 24,7 x 7,5 cm
• Waga netto: 0,84 kg
• Ciężar opakowania: 0,32 kg
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