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SVC3250
Наслаждавайте се на безупречно 

чист сензорен екран
Този елегантен комплект за почистване на таблети е специално проектиран за грижа за вашия 

таблет. Ефикасно почиства сензорния екран от замърсявания и отпечатъци от пръсти, като го 

оставя лъскав и безупречно чист. С удобния си калъф за носене е идеален за пътуване.

Уникален дизайн
• Модерен и компактен дизайн, подходящ за вашия таблет

Работете на екран без петна
• Почистваща течност, неоставяща ивици
• Възглавничката за почистване без власинки почиства безопасно всеки сензорен екран

Почиствайте безопасно екрана си
• Безопасна формула без капки

Вземи ме навсякъде
• Приложен е и калъф за носене



 Приложен е и калъф за носене
Калъфът за носене е идеален за пътуване.

Формула без капки
Тази смес без капки се впръсква лесно върху 
екрана, след което се изтрива. Тя не образува 
капки и така запазва уредите ви сухи и в 
безопасност.

Възглавничка за почистване без 
власинки
Почиствайте безопасно и идеално вашия 
сензорен екран с микрофибърната кърпичка без 
власинки, създадена да премахва отпечатъци от 
пръст, замърсявания и петна.

Модерен дизайн
Този модерен и компактен комплект за 
почистване е специално проектиран да 
подхожда на вашия таблет. Лесен е за хващане и 
използване и можете да го носите навсякъде със 
себе си.

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.
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Технически данни
• Съдържание: Почистваща течност, 15 мл

Габарити на опаковката
• Начин на поставяне: Стандартен
• EAN: 87 12581 62291 6
• Брой включени продукти: 1
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,4 x 19,6 x 3,7 см
• Бруто тегло: 0,081 кг
• Нето тегло: 0,058 кг
• Тип опаковка: Стандартен
• Тегло на опаковката: 0,023 кг

Външен кашон
• GTIN: 1 87 12581 62291 3

• Брой потребителски опаковки: 16
• Бруто тегло: 1,9 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 23 x 16,3 x 45,1 см
• Нето тегло: 0,928 кг
• Тегло на опаковката: 0,972 кг

Вътрешен кашон
• Брой потребителски опаковки: 4
• GTIN: 2 87 12581 62291 0
• Бруто тегло: 0,4 кг
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

14,5 x 10,6 x 21,4 см
• Нето тегло: 0,232 кг
• Тегло на опаковката: 0,168 кг
•
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