
 

 

Philips
Čistič obrazovek

LCD/LED/plazmové

SVC2548G
Vyčistěte bezpečně svůj LCD/LED nebo plazmový televizor
pomocí této kapaliny nezanechávající šmouhy
Tuto utěrku z mikrovlákna a speciální čisticí kapalinu používejte na obrazovky LCD/LED a plazmových 

televizorů i počítačové monitory. Tento čistič obrazovek představuje dokonalé řešení pro odstraňování 

otisků prstů, šmouh, nečistot a prachu z obrazovek, a to s ohledem na životní prostředí.

Obrazovka beze skvrn
• Mikrovláknová látka nepouští chloupky a čistí bezpečně a důkladně
• Čisticí kapalina nezanechávající šmouhy

Možnost opakovaného použití
• Mikrovláknová látka, která nepouští chloupky, lze ji opakovaně použít a prát



 Mikrovláknová látka nepouštící chloupky
Bezpečné a důkladné čištění obrazovky pomocí této 
bezchloupkové mikrovláknové látky, vytvořené pro 
eliminaci prachu, nečistot a otisků prstů beze zbytku.

Opakovaně použitelná, omyvatelná 
látka
Mikrovláknovou látku pro opakované použití 
vyperte v jemné mýdlové vodě a nechte ji uschnout. 
Je možné ji používat znovu a znovu.

Čisticí kapalina nezanechávající šmouhy
Vychutnejte si zcela čistou obrazovku díky této 
čisticí kapalině, která je speciálně navržena tak, aby 
nezanechala na obrazovce žádné stopy.
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Technické údaje
• Obsah: Čisticí kapalina, 200 ml

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 13 x 22,4 x 5 cm
• Čistá hmotnost: 0,258 kg
• Hrubá hmotnost: 0,299 kg
• Hmotnost obalu: 0,041 kg
• EAN: 87 12581 51522 5
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karta

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 4

• Vnitřní obal (D x Š x V): 21,27 x 13,97 x 23,18 cm
• Hrubá hmotnost: 1,4 kg
• Čistá hmotnost: 1,032 kg
• Hmotnost obalu: 0,368 kg
• EAN: 87 12581 51524 9

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 44,45 x 29,85 x 25,08 cm
• Čistá hmotnost: 4,128 kg
• Hrubá hmotnost: 6,05 kg
• Hmotnost obalu: 1,922 kg
• EAN: 87 12581 51523 2
• Počet spotřebitelských balení: 16
•
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