
 

 

Philips
Κιτ καθαρισμού

Υπολογιστής/Notebook

Oθόνη

SVC3225G
Καθαρίζει με ασφάλεια υπολογιστές 

και οθόνες μικρών συσκευών
Ό,τι χρειάζεστε για να καθαρίσετε τον υπολογιστή σας ή μικρές οθόνες LCD. Το ειδικό 

καθαριστικό υγρό απομακρύνει με ασφάλεια σκόνες, βρωμιά και σκουπιδάκια χωρίς 

υπολείμματα, σεβόμενοι το περιβάλλον. Το πανάκι καθαρισμού με εργονομική λαβή κάνει τη 

συντήρηση εύκολη και γρήγορη.

Απολαύστε πεντακάθαρη οθόνη
• Υγρό καθαρισμού που δεν αφήνει γραμμές
• Σύνθεση κατά του στατικού ηλεκτρισμού για απώθηση της σκόνης
• Aσφαλής και αποτελεσματική, φιλική προς το περιβάλλον σύνθεση

Καθαρίζει και στεγνώνει τις οθόνες με ασφάλεια
• Ασφαλής φόρμουλα που δεν αφήνει σταγόνες
• Μοναδικό σύστημα καθαρισμού με σφουγγαράκι με βάση εξαερισμού
• Εργονομική μαλακή λαβή
• Αφαιρούμενη αντιστατική βούρτσα που απομακρύνει τη σκόνη



 Υγρό καθαρισμού που δεν αφήνει 
γραμμές
Πεντακάθαρη οθόνη, χωρίς γραμμές, με αυτό το 
υγρό καθαρισμού, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να 
μην αφήνει στην οθόνη σας κανενός είδους 
υπολείμματα.

Σύνθεση κατά του στατικού 
ηλεκτρισμού
Η σύνθεση κατά του στατικού ηλεκτρισμού αυτού 
του καθαριστικού υγρού απωθεί τη σκόνη και τη 
βρωμιά από την οθόνη σας.

Σύνθεση φιλική προς το περιβάλλον
Η φιλική προς το περιβάλλον σύνθεση αυτού του 
καθαριστικού υγρού επιτρέπει τον ασφαλή και 
αποτελεσματικό καθαρισμό της οθόνης, και 
συγχρόνως συμβάλλει στην προστασία του 
περιβάλλοντος.

Φόρμουλα που δεν αφήνει σταγόνες
Αυτή η φόρμουλα που δεν αφήνει σταγόνες 
ψεκάζεται εύκολα στην οθόνη και αφαιρείται με 
σκούπισμα. Δεν αφήνει σταγόνες.

Μοναδικό σύστημα καθαρισμού με 
σφουγγαράκι
Αυτό το σύστημα καθαρισμού με σφουγγαράκι, 
που αποτελεί κατοχυρωμένη καινοτομία 
σχεδιασμού, αποτελείται από ένα σφουγγαράκι με 
αφρό και βάση εξαερισμού. Καθαρίζει απαλά 
χωρίς να αφήνει σημάδια ή γρατζουνιές, 
απορροφά το υγρό καθαρισμού που περισσεύει 
και στεγνώνει την καθαρή πλέον οθόνη.

Εργονομική μαλακή λαβή
Παρέχει άνετο, σταθερό και ασφαλές κράτημα 
κατά τον καθαρισμό.

Αφαιρούμενη αντιστατική βούρτσα
Χρησιμοποιήστε τη για γρήγορη και ασφαλή 
απομάκρυνση της σκόνης από την οθόνη και το 
πληκτρολόγιο.
SVC3225G/10

Χαρακτηριστικά
Ημερομηνία έκδοσης 
2013-01-07

Έκδοση: 1.1.3

12 NC: 8670 000 68302
EAN: 87 12581 56452 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Προδιαγραφές
Κιτ καθαρισμού
Υπολογιστής/Notebook Oθόνη 

http://www.philips.com

