
 

 

Philips Walita
Kit de limpeza

Computador/notebook
tela

SVC3222G
Limpa com segurança telas de laptops 

e dispositivos móveis
Use esta flanela de microfibra e esse fluido de limpeza especial para limpar com segurança a tela 
do seu laptop ou dispositivo móvel. Os cotonetes de limpeza ajudarão a limpar áreas de difícil 
alcance, como o teclado. Graças ao prático estojo, pode ser transportado com toda facilidade.

Tenha uma tela impecavelmente limpa
• Fluido de limpeza à prova de marcas
• Fórmula antiestática para repelir poeira
• Fórmula ecologicamente correta, segura e eficiente
• A flanela de microfibra limpa totalmente sua tela

Use este produto inúmeras vezes
• Flanela em microfibra sem fiapos, reutilizável e lavável

Mantenha seu computador limpo
• Cotonetes

Leve para qualquer lugar
• Estojo de transporte incluso



 Fluido de limpeza à prova de marcas
Tenha uma tela impecavelmente limpa com este 
fluido de limpeza antiestático, formulado 
especialmente para não deixar nenhum tipo de 
resíduo em sua tela.

Fórmula antiestática
A fórmula antiestática do fluido de limpeza ajuda a 
repelir poeira e sujeira da tela.

Fórmula ecologicamente correta
A fórmula ecologicamente correta do fluido de 
limpeza permite limpar a tela com segurança e 
eficiência ao mesmo tempo em que protege o meio 
ambiente.

Tecido de microfibra sem fiapos
Limpe sua tela com maior segurança com este tecido 
de microfibra, criado para eliminar poeira, sujeira e 
impressões digitais sem deixar qualquer marca.

Flanela reutilizável e lavável
A flanela em microfibra é reutilizável. Lave-a 
delicadamente com água e sabão e deixe-a secar ao 
ar livre. Você poderá usá-la inúmeras vezes.

Seis cotonetes
Use para limpar com segurança áreas de difícil 
alcance, como o teclado.
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Acessórios
• Manual do Usuário: 15 idiomas

Especificações técnicas
• Conteúdo: Fluido de limpeza, 30 ml

Dimensões da embalagem
• Tipo de colocação em prateleiras: Fictício
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

12,7 x 19,7 x 3,2 cm
• Peso líquido: 0,066 kg
• Peso bruto: 0,1 kg
• Peso da embalagem: 0,034 kg
• EAN: 87 12581 56451 3
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Fictício

Embalagem interna
• Número de embalagens para o cliente: 4
• Embalagem interna (L x L x A): 

14 x 13,5 x 20,7 cm
• Peso bruto: 0,5 kg
• Peso líquido: 0,264 kg
• Peso da embalagem: 0,236 kg
• EAN: 87 12581 57379 9

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 

29,5 x 28,5 x 23,2 cm
• Peso líquido: 1,056 kg
• Peso bruto: 2,4 kg
• Peso da embalagem: 1,344 kg
• EAN: 87 12581 57374 4
• Número de embalagens para o cliente: 16
•

Especificações
Kit de limpeza
Computador/notebook tela
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