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Tisztítsa meg plazma- és LCD televízióját

ezzel a csíkozásmentes tisztítórendszerrel!
A kiváló minőségű mikroszálas képernyőtisztító textília, és a speciális összetételű képernyőtisztító gél 

használható TV-készülékekhez, plazma- és LCD-képernyőkhöz, számítógépekhez és TV-készülékekhez 

egyaránt. Ez a tisztítórendszer tökéletes megoldást jelent az ujjlenyomatok és foltok képernyőről 

történő eltávolítására.

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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Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

12,7 x 22,1 x 6,4 cm
• Bruttó tömeg: 0,321 kg
• Nettó tömeg: 0,272 kg
• Önsúly: 0,049 kg
• EAN: 87 12581 46273 4
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton

Belső karton
• Bruttó tömeg: 1,173 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

27,2 x 23,9 x 9,4 cm

• Nettó tömeg: 0,816 kg
• Önsúly: 0,357 kg
• EAN: 87 12581 46275 8
• Fogyasztói csomagolások száma: 3

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 7,678 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

49,8 x 29,2 x 31,0 cm
• Nettó tömeg: 4,896 kg
• Önsúly: 2,782 kg
• EAN: 87 12581 46274 1
• Fogyasztói csomagolások száma: 18
•
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