
 

Philips
Zestaw do czyszczenia 
ekranu

Ekrany plazmowe/LCD

SVC2542W
Bezpieczne czyszczenie ekranów 

plazmowych i LCD
Wszystko, czego potrzebujesz do czyszczenia ekranów plazmowych i LCD. Płyn 
czyszczący niepozostawiający smug bezpiecznie usuwa z ekranu kurz, zabrudzenia i pył. 
Ergonomiczny uchwyt zapewnia szybką i wygodną konserwację ekranu.

Bezpieczne czyszczenie ekranu
• Płyn czyszczący niepozostawiający smug
• Ergonomiczny uchwyt
• Wysuwana szczoteczka antystatyczna usuwa kurz
• Wyjątkowa wkładka czyszcząca z wentylowanym spodem
 



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

Ergonomiczny uchwyt
Zapewnia wygodne i bezpieczne czyszczenie.

Wysuwana szczoteczka antystatyczna
Zapewnia szybkie i bezpieczne usuwanie kurzu z 
ekranu

Wyjątkowa wkładka czyszcząca
Wkładka czyszcząca o opatentowanej konstrukcji 
składa się z gąbki i pianki z wentylowanym spodem. 
Zapewnia delikatne czyszczenie bez smug. Pochłania 
nadmiar płynu czyszczącego i pozwala uzyskać czysty 
i suchy ekran.
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Dane opakowania
• Ilość: 1

Karton wewnętrzny
• EAN: 87 12581 36611 7
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

26,56 x 19,06 x 27,5 cm
• Waga netto: 0,8 kg
• Waga brutto: 1,08 kg
• Ciężar opakowania: 0,28 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 36612 4
• Liczba opakowań konsumenckich: 12

• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 
74,5 x 32 x 34,5 cm

• Waga netto: 2,4 kg
• Waga brutto: 6 kg
• Ciężar opakowania: 3,6 kg

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 36610 0
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

32 x 26,4 x 7,6 cm
• Waga netto: 0,2 kg
• Waga brutto: 0,27 kg
• Ciężar opakowania: 0,07 kg
•
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