
 

 

Philips
érintőképernyő-tisztító

• Táblagép/okostelefon

SVC3250
Élvezze a foltmentes 

érintőképernyőt!
Ezt az elegáns táblagéptisztítót kifejezetten a táblagépek tisztításához fejlesztették ki. 
Hatékonyan távolítja el a piszkot, foltokat, ujjlenyomatokat, és foltmentes, ragyogó 
érintőképernyőt hagy maga után. Kényelmes hordtáskája utazáshoz ideális.

Egyedülálló tervezés
• Modern és kompakt kialakítás a táblagép stílusában

Tökéletesen foltmentes képernyővel dolgozhat
• Csíkozásmentes tisztítófolyadék
• A szöszmentes tisztítópárna biztonságosan tisztít meg bármilyen érintőképernyőt

Biztonságosan megtisztítja képernyőjét
• Biztonságos, cseppmentes vegyület

Vigyen magával bárhová
• Tartozék hordtáska



 Tartozék hordtáska
A hordtáska utazáshoz ideális

Cseppmentes vegyület
Ez a cseppmentes vegyület egyszerűen a képernyőre 
permetezhető, majd letörölhető. Teljesen 
cseppmentes, ezért készülékeit megóvja és szárazon 
tartja.

Szöszmentes tisztítópárna
Az ujjlenyomatok, piszok és foltok eltávolítására 
tervezett szöszmentes tisztítópárnával alaposan és 
biztonságosan tisztíthatja meg érintőképernyőjét.

Modern kialakítás
A modern és kompakt tisztítót kifejezetten a 
táblagép stílusában fejlesztették ki. Könnyen 
kezelhető és használható, és bárhová magával viheti

Csíkozásmentes tisztítófolyadék
Ennek a csíkozásmentes tisztítófolyadéknak a 
használatával tökéletesen tiszta képernyőt élvezhet, 
mert kifejezetten úgy alkották meg, hogy semmilyen 
szennyeződés ne maradjon a képernyőn.
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Műszaki adatok
• Tartalma: Tisztítófolyadék, 15 ml

Méret csomagolással együtt
• Polcra helyezési mód: Dummy
• EAN: 87 12581 62291 6
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,4 x 19,6 x 3,7 cm
• Bruttó tömeg: 0,081 kg
• Nettó tömeg: 0,058 kg
• Csomagolás típusa: Dummy
• Táratömeg: 0,023 kg

Külső kartondoboz
• GTIN: 1 87 12581 62291 3

• Fogyasztói csomagolások száma: 16
• Bruttó tömeg: 1,9 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

23 x 16,3 x 45,1 cm
• Nettó tömeg: 0,928 kg
• Táratömeg: 0,972 kg

Belső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
• GTIN: 2 87 12581 62291 0
• Bruttó tömeg: 0,4 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

14,5 x 10,6 x 21,4 cm
• Nettó tömeg: 0,232 kg
• Táratömeg: 0,168 kg
•

Műszaki adatok
Érintőképernyő-tisztító
Táblagép/okostelefon

http://www.philips.com

