
 

 

Philips
Комплект за почистване 
на екрани

LCD/LED/плазмени екрани

SVC2548G
Безопасно почистване на LCD, светодиоден или плазмен 
телевизор

с тази течност, която не оставя ивици
Използвайте тази кърпа от микрофибър и специалната почистваща течност за екрани на 

телевизори, плазмени, LCD, светодиодни и компютърни екрани. Това почистващо средство за 

екрани е идеалното решение за отстраняване на отпечатъци от пръсти, петна, замърсявания и 

прах на екрана по екологично чист начин.

Работете на екран без петна
• Кърпа от микрофибър без власинки за безопасно и щателно почистване
• Почистваща течност, неоставяща ивици

Използвайте отново и отново
• Кърпа от микрофибър, без власинки, за многократна употреба, може да се пере



 Кърпа от микрофибър без власинки
Почиствайте безопасно и щателно екрана си с 
тази кърпа от микрофибър без власинки, 
създадена за премахване на праха, 
замърсяванията и отпечатъците от пръсти, без да 
оставя следи.

Кърпа за многократна употреба, с 
пране
Тази кърпа от микрофибър за многократна 
употреба може да се пере внимателно със сапун 
и вода и след това да се изсуши. Можете да я 
използвате отново и отново.

Почистваща течност, неоставяща 
ивици
Работете на екран без петна с тази почистваща 
течност без образуване на ивици, която е със 
специална формула, предотвратяваща каквито и 
да е остатъци по екрана.
SVC2548G/10

Акценти
Дата на издаване  
2011-10-13

Версия: 2.1.8

12 NC: 8670 000 58204
EAN: 87 12581 51522 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
Технически данни
• Съдържание: Течност за почистване, 200 мл

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

13 x 22,4 x 5 см
• Нето тегло: 0,258 кг
• Бруто тегло: 0,299 кг
• Тегло с опаковката: 0,041 кг
• EAN: 87 12581 51522 5
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Карта

Вътрешен кашон
• Брой потребителски опаковки: 4

• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 
21,27 x 13,97 x 23,18 см

• Бруто тегло: 1,4 кг
• Нето тегло: 1,032 кг
• Тегло с опаковката: 0,368 кг
• EAN: 87 12581 51524 9

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 

44,45 x 29,85 x 25,08 см
• Нето тегло: 4,128 кг
• Бруто тегло: 6,05 кг
• Тегло с опаковката: 1,922 кг
• EAN: 87 12581 51523 2
• Брой потребителски опаковки: 16
•
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