
 

Philips
Kit de limpeza

Plasma/LCD

SVC2542W
Limpeza segura de ecrãs 

de plasma/LCD
Tudo o que necessita para o cuidado do seu ecrã de plasma e LCD: líquido de limpeza 
à prova de ricos para a remoção segura do pó e sujidade sem deixar resíduos; pega 
ergonómica para uma manutenção rápida e fácil.

Limpe e seque ecrãs com segurança
• Líquido de limpeza à prova de riscos
• Pega ergonómica
• Escova antiestática retráctil para a remoção do pó
• Solução de limpeza única com base ventilada
 



 Líquido de limpeza à prova de riscos
Desfrute de um ecrã imaculado com este líquido de 
limpeza, especialmente concebido para não deixar 
qualquer tipo de resíduos no ecrã.

Pega ergonómica
Para uma utilização confortável, firme e segura.

Escova antiestática retráctil
Remova o pó dos ecrãs com rapidez e segurança

Solução de limpeza única
Esta solução de design patenteado é fabricada em 
esponja e espuma com uma base ventilada. Limpa 
suavemente sem deixar marcas nem riscos, absorve 
o líquido de limpeza em excesso e seca o ecrã.
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Dados da embalagem
• Quantidade: 1

Embalagem Interior
• EAN: 87 12581 36611 7
• Número de embalagens para o consumidor: 4
• Embalagem interior (C x L x A): 

2,56 x 19,06 x 27,5 cm
• Peso líquido: 0,8 kg
• Peso bruto: 1,08 kg
• Tara: 0,28 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 36612 4
• Número de embalagens para o consumidor: 12

• Embalagem exterior (C x L x A): 
74,5 x 32 x 34,5 cm

• Peso líquido: 2,4 kg
• Peso bruto: 6 kg
• Tara: 3,6 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 36610 0
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

32 x 26,4 x 7,6 cm
• Peso líquido: 0,2 kg
• Peso bruto: 0,27 kg
• Tara: 0,07 kg
•

Especificações
Kit de limpeza
Plasma/LCD  
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