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Curăţaţi în siguranţă ecranele 

cu plasmă /LCD
Tot ceea ce aveţi nevoie pentru întreţinerea ecranelor cu plasmă şi LCD. Lichidul de 
curăţare care nu lasă urme îndepărtează sigur praful, murdăria şi resturile fără a lăsa 
reziduuri. Mânerul ergonomic cu pernuţă face întreţinerea rapidă şi uşoară.

Bucuraţi-vă de un ecran imaculat
• Lichid de curăţare care nu lasă urme

Curăţaţi și uscaţi ecranele în siguranţă
• Mâner ergonomic cu pernuţă
• Peria antistatică retractabilă îndepărtează praful
• Dispozitiv unic de curăţare cu pernuţă, cu bază ventilată
 



 Mâner ergonomic cu pernuţă
Oferă o prindere confortabilă, fermă și sigură în 
timpul curăţării.

Perie antistatică retractabilă
Utilizaţi-o pentru îndepărtarea rapidă și sigură a 
prafului de pe ecrane

Dispozitiv unic de curăţare cu pernuţă
Acest dispozitiv de curăţare cu pernuţă, cu design 
patentat, este fabricat din buret și spumă, cu o bază 
ventilată. Acesta curăţă delicat fără a lăsa urme sau 
zgârieturi, absoarbe excesul de lichid de curăţare și 
usucă ecranul impecabil.

Lichid de curăţare care nu lasă urme
Bucuraţi-vă de un ecran imaculat cu acest lichid de 
curăţare care nu lasă urme, conceput special pentru 
a nu lăsa niciun semn pe ecran.
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Cutie interioară
• EAN: 87 12581 43214 0
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 48,6 x 23,5 x 35,6 cm
• Greutate netă: 1,2 kg
• Greutate brută: 1,606 kg
• Greutate proprie: 406 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 43215 7
• Număr de ambalaje: 12
• Cutie exterioară (L x L x Î): 50,8 x 49,5 x 38,1 cm
• Greutate netă: 2,4 kg
• Greutate brută: 6,486 kg
• Greutate proprie: 4,086 kg

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 43213 3
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19 x 30,5 x 7,6 cm
• Greutate netă: 0,2 kg
• Greutate brută: 0,27 kg
• Greutate proprie: 0,07 kg

Date logistice
• Dimensiune produs: 60 ml
•
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