
 

 

Philips
kosketusnäytön puhdistaja

tablet-laite/älypuhelin

SVC3250
Nauti tahrattomasta 

kosketusnäytöstä
Tämä tyylikäs puhdistaja on suunniteltu erityisesti tablet-laitteen puhdistamista varten. Se 
poistaa tehokkaasti lian, tahrat ja sormenjäljet, ja kosketusnäyttö on jälleen puhdas ja 
kiiltävä. Kätevän kantopussin ansiosta se on helppo ottaa mukaan.

Ainutlaatuinen muotoilu
• Moderni ja pienikokoinen rakenne sopii yhteen tablet-laitteen kanssa

Nauti puhtaasta näytöstä
• Jälkiä jättämätön puhdistusneste
• Nukkaamaton puhdistustyyny puhdistaa kaikki kosketusnäytöt turvallisesti

Puhdista näyttö vaivattomasti
• Turvallinen jälkiä jättämätön suihke

Vie minut minne vain
• Mukana kantopussi



 Mukana kantopussi
Kantopussi on ihanteellinen matkalle

Jälkiä jättämätön suihke
Suihketta on kätevä ruiskuttaa näytölle ja helppo 
pyyhkiä pois. Suihkeessa ei ole valuvia pisaroita, joten 
laitteesi nesteelle arat osat eivät pääse kastumaan.

Nukkaamaton puhdistustyyny
Puhdista kosketusnäyttö turvallisesti ja tehokkaasti 
nukkaamattomalla mikrokuituliinalla, joka poistaa 
sormenjäljet, lian ja tahrat.

Moderni muotoilu
Moderni ja pienikokoinen puhdistaja on suunniteltu 
tablet-laitteen oheen. Sitä on helppo pidellä ja 
käyttää, ja voit ottaa sen mukaasi kaikkialle.

Jälkiä jättämätön puhdistusneste
Jälkiä jättämättömän puhdistusnesteen ansiosta voit 
nauttia täysin puhtaasta näytöstä. Geeli on kehitetty 
siten, ettei näytön pintaan jää ainuttakaan juovaa.
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Tekniset tiedot
• Sisällys: Puhdistusneste, 15 ml

Pakkauksen mitat
• Hyllysijoitustyyppi: Dummy
• EAN: 87 12581 62291 6
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,4 x 19,6 x 3,7 cm
• Kokonaispaino: 0,081 kg
• Nettopaino: 0,058 kg
• Pakkaustyyppi: Dummy
• Taara: 0,023 kg

Ulompi pakkaus
• GTIN: 1 87 12581 62291 3

• Kuluttajapakkausten määrä: 16
• Kokonaispaino: 1,9 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 23 x 16,3 x 45,1 cm
• Nettopaino: 0,928 kg
• Taara: 0,972 kg

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 4
• GTIN: 2 87 12581 62291 0
• Kokonaispaino: 0,4 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 14,5 x 10,6 x 21,4 cm
• Nettopaino: 0,232 kg
• Taara: 0,168 kg
•
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