
 

 

Philips
Näytönpuhdistussarja

Kannettava tietokone

SVC2550G
Puhdista turvallisesti tietokonenäytöt ja pienet LCD-näytöt
jättämättä juovia
Kaikki, mitä tarvitset tietokonenäyttöjen ja pienten LCD-näyttöjen puhdistamiseen. 
Erikoispuhdistusneste poistaa turvallisesti pölyn ja muun lian ilman jäämiä, ympäristön huomioiden. 
Puhdistustyynyn ergonomisen kahvan ansiosta puhdistus sujuu nopeasti ja helposti.

Puhdista ja kuivaa näytöt turvallisesti
• Jälkiä jättämätön puhdistusneste
• Ergonominen tyynyn kahva
• Ainutlaatuinen tyynypuhdistin, jonka kannassa on tuuletusaukkoja
• Sisäänvedettävä antistaattinen harja poistaa pölyn



 Jälkiä jättämätön puhdistusneste
Jälkiä jättämättömän puhdistusnesteen ansiosta voit 
nauttia täysin puhtaasta näytöstä. Geeli on kehitetty 
siten, ettei näytön pintaan jää ainuttakaan juovaa.

Ergonominen tyynyn kahva
Takaa mukavan, varman ja turvallisen otteen 
puhdistuksen aikana.

Ainutlaatuinen tyynypuhdistin
Tämä patentoitu tyynypuhdistin on valmistettu 
sienestä ja vaahtomuovista ja sen kannassa on 
tuuletusaukkoja. Se puhdistaa hellävaraisesti pintaa 
naarmuttamatta, imee ylimääräisen puhdistusnesteen 
ja kuivattaa näytön kirkkaaksi.

Sisäänvedettävä antistaattinen harja
Puhdista pöly nopeasti ja turvallisesti näytöstä ja 
näppäimistöstä.
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Tekniset tiedot
• Sisällys: Puhdistusneste, 30 ml

Pakkauksen mitat
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 14,7 x 23,1 x 6,2 cm
• EAN: 87 12581 51525 6
• Kokonaispaino: 0,183 kg
• Nettopaino: 0,104 kg
• Taara: 0,079 kg
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 16

• EAN: 87 12581 52689 4
• Kokonaispaino: 4,7 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 54 x 37,5 x 29,2 cm
• Nettopaino: 1,664 kg
• Taara: 3,036 kg

Sisäpakkaus
• EAN: 87 12581 52690 0
• Kokonaispaino: 0,98 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 26 x 17,8 x 27,3 cm
• Nettopaino: 0,416 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 4
• Taara: 0,564 kg
•
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