
 

 

Philips
Schermreinigingspakket

Plasma/LCD

SVC2545W
Plasma/LCD-schermen 

veilig reinigen
Alles wat u nodig hebt om uw plasma- en LCD-schermen te onderhouden. De streeploze 

schoonmaakvloeistof verwijdert veilig stof en vuil zonder restjes achter te laten. De ergonomische 

handgreep van de schoonmaakpad maakt het onderhoud snel en eenvoudig. Met de doek van 

microvezels reinigt u de TV-behuizing.

Geniet van een brandschoon scherm
• Streepvrije schoonmaakvloeistof

Schermen grondig schoonmaken en drogen
• Pad met ergonomische handgreep
• De intrekbare antistatische borstel verwijdert stof
• Unieke schoonmaakpad met geventileerde basis

De TV-behuizing reinigen
• Microvezeldoek



 Streepvrije schoonmaakvloeistof
Geniet van een brandschoon scherm met deze 
streeploze schoonmaakvloeistof, die speciaal is 
ontwikkeld om geen restjes achter te laten op het 
scherm.

Pad met ergonomische handgreep
Met de handgreep kunt u de pad comfortabel, stevig 
en goed vasthouden.

Intrekbare antistatische borstel
Snel en veilig stof verwijderen van uw schermen

Unieke schoonmaakpad
Deze gepatenteerde schoonmaakpad is gemaakt van 
spons en schuimrubber en heeft een geventileerde 
basis. De pad maakt voorzichtig schoon zonder 
strepen of krassen achter te laten en absorbeert 
overtollige schoonmaakvloeistof en droogt voor een 
helder scherm.

Microvezeldoek
Reinig de behuizing van uw TV en de onderdelen 
voorzichtig, zonder sporen of krassen achter te laten
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Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

18,4 x 32 x 8,6 cm
• Nettogewicht: 0,36 kg
• Brutogewicht: 0,52 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,16 kg
• EAN: 87 12581 36607 0
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Logistieke gegevens
• Formaat: 200 ml

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 34,9 x 22,2 x 38,42 cm

• Nettogewicht: 1,44 kg
• Brutogewicht: 2,7 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,26 kg
• EAN: 87 12581 45485 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 4

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 47 x 37,1 x 41 cm
• Nettogewicht: 2,88 kg
• Brutogewicht: 6,31 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,43 kg
• EAN: 87 12581 36609 4
• Aantal consumentenverpakkingen: 8
•
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