
 

 

Philips
καθαριστικό οθόνης αφής

• Tablet/Smartphone

SVC3250
Μια πεντακάθαρη οθόνη αφής

Αυτό το κομψό καθαριστικό έχει σχεδιαστεί ειδικά για να φροντίζετε το tablet σας. Απομακρύνει 

αποτελεσματικά τη σκόνη, τις δαχτυλιές και τους λεκέδες, αφήνοντας πίσω μια πεντακάθαρη και 

αστραφτερή οθόνη αφής. Η βολική θήκη μεταφοράς είναι ιδανική για τα ταξίδια σας.

Μοναδική σχεδίαση
• Μοντέρνα σχεδίαση και μικρό μέγεθος που ταιριάζουν με το tablet σας

Απολαύστε πεντακάθαρη οθόνη
• Υγρό καθαρισμού που δεν αφήνει γραμμές
• Το πανάκι καθαρισμού που δεν αφήνει χνούδι καθαρίζει με ασφάλεια όλες τις οθόνες αφής

Καθαρίστε με ασφάλεια την οθόνη σας
• Ασφαλής φόρμουλα που δεν αφήνει σταγόνες

Πάρε με παντού μαζί σου
• Συμπεριλαμβάνεται η θήκη μεταφοράς



 Συμπεριλαμβάνεται η θήκη μεταφοράς
Η θήκη μεταφοράς είναι ιδανική για τα ταξίδια σας

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

Πανάκι καθαρισμού που δεν αφήνει 
χνούδι
Καθαρίστε αποτελεσματικά και με ασφάλεια την 
οθόνη αφής με αυτό το πανί μικροϊνών χωρίς 
χνούδι, που είναι σχεδιασμένο για να εξαλείφει 
δαχτυλιές, βρωμιά και λεκέδες.

Μοντέρνα σχεδίαση
Το μοντέρνο και μικρό καθαριστικό είναι ειδικά 
σχεδιασμένο για το tablet σας. Είναι εύκολο στο 
κράτημα και τη χρήση, ενώ μπορείτε να το 
παίρνετε μαζί σας παντού

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.
SVC3250/10

Χαρακτηριστικά
Ημερομηνία έκδοσης 
2013-05-16

Έκδοση: 1.1.4

12 NC: 8670 000 82772
EAN: 87 12581 62291 6

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

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

www.philips.com
Τεχνικές προδιαγραφές
• Περιεχόμενα: Καθαριστικό υγρό, 15 ml

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική
• EAN: 87 12581 62291 6
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,4 x 19,6 x 3,7 εκ.
• Μεικτό βάρος: 0,081 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,058 κ.
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική
• Καθαρό απόβαρο: 0,023 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• GTIN: 1 87 12581 62291 3

• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 16
• Μεικτό βάρος: 1,9 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

23 x 16,3 x 45,1 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,928 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,972 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
• GTIN: 2 87 12581 62291 0
• Μεικτό βάρος: 0,4 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

14,5 x 10,6 x 21,4 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,232 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,168 κ.
•

Προδιαγραφές
Καθαριστικό οθόνης αφής
Tablet/Smartphone
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