
 

 

Philips
Čistič na obrazovky

Plazmové/LCD

SVC2543W
Vyčistite svoj LCD a plazmový TV

s týmto bezšmuhový čistiacim systémom
Použite túto mikrovláknovú handričku na obrazovky a špeciálny čistiaci gél na obrazovky 
TV, plazmové a LCD obrazovky a počítačové monitory. Tento čistič obrazoviek je 
dokonalé riešenie na odstránenie odtlačkov prstov, šmúh, prachu a nečistôt z obrazovky.

Vychutnajte si obrazovku bez šmúh
• Bezšmuhový čistiaci gél pre obrazovky bez šmúh
• Utierka z mikrovlákien, ktorá nezanecháva vlákna, čistí bezpečne a dôkladne

Bezpečne vyčistite svoju obrazovku
• Bezpečné zloženie bez kvapkania

Používajte znova a znova
• Opak. použ. utierka z mikrovlákien, ktorá nezanech. vlákna a je vho. na pranie



 Bezšmuhový čistiaci gél
Vychutnajte si obrazovku bez šmúh vďaka tomuto 
bezšmuhovému čistiacemu gélu, ktorý je špeciálne 
navrhnutý, aby nezanechával na obrazovke žiadne 
zvyšky.

Utierka z mikrovlákien nezanech. vlákna
Pomocou tejto utierky z mikrovlákien, ktorá 
nezanecháva vlákna, bezpečne a dôkladne vyčistíte 
vašu obrazovku, pretože je navrhnutá pre dokonalé 
odstraňovanie prachu, nečistôt a otlačkov prstov bez 
toho, aby za sebou zanechávala nejaké stopy.

Zloženie bez kvapkania
Toto zloženie bez kvapkania sa jednoducho nastrieka 
na obrazovku a následne sa utrie. Nehrozí žiadne 
kvapkanie, aby sa vaše vybavenie udržiavalo v bezpečí 
a suché.

Opakovane použ. utierka vhod. na 
pranie
Túto opakovane použiteľnú utierku z mikrovlákien je 
možné jemne prať vo vode s trochou mydla a 
následne nechať vyschnúť na vzduchu. Môžete ju 
preto používať znova a znova.
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Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 12,7 x 22,1 x 6,4 cm
• Hmotnosť brutto: 0,321 kg
• Čistá hmotnosť: 0,272 kg
• Hmotnosť obalu: 0,049 kg
• EAN: 87 12581 46273 4
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Lepenka

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 1,173 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 27,2 x 23,9 x 9,4 cm

• Čistá hmotnosť: 0,816 kg
• Hmotnosť obalu: 0,357 kg
• EAN: 87 12581 46275 8
• Počet užívateľských balení: 3

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 7,678 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 49,8 x 29,2 x 31,0 cm
• Čistá hmotnosť: 4,896 kg
• Hmotnosť obalu: 2,782 kg
• EAN: 87 12581 46274 1
• Počet užívateľských balení: 18
•
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