
 

 

Philips
touchscreen-reiniger

Tablet/smartphone

SVC3250
Een brandschoon touchscreen

Deze elegante tabletreiniger is speciaal ontworpen om uw tablet schoon te houden. 
Verwijdert effectief vuil, vegen en vingerafdrukken voor een brandschoon en glanzend 
touchscreen. Dankzij het handige draagtasje overal mee naartoe te nemen.

Uniek ontwerp
• Modern en compact ontwerp dat bij uw tablet past

Geniet van een brandschoon scherm
• Streepvrije schoonmaakvloeistof
• Linamentvrij schoonmaakpad maakt elk touchscreen veilig schoon

Reinig uw scherm op een veilige manier
• Veilige, druppelvrije formule

Overal te gebruiken
• Opbergetui inbegrepen



 Opbergetui inbegrepen
Opbergetui is ideaal voor onderweg

Druppelvrije formule
U sprayt deze druppelvrije formule eenvoudig op het 
scherm en vervolgens neemt u het scherm af. De 
reiniger is volledig druppelvrij om uw apparatuur 
veilig en droog te houden.

Linamentvrij schoonmaakpad
Maak uw touchscreen veilig en grondig schoon met 
dit doekje van linamentvrij microfiberweefsel, 
ontworpen om vingerafdrukken, vuil en vegen te 
verwijderen.

Modern ontwerp
Deze moderne en compacte reiniger is speciaal 
geschikt voor uw tablet. De reiniger is eenvoudig 
vast te houden, te gebruiken en mee te nemen

Streepvrije schoonmaakvloeistof
Geniet van een brandschoon scherm met deze 
streeploze schoonmaakvloeistof, die speciaal is 
ontwikkeld om geen restjes achter te laten op het 
scherm.
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Technische specificaties
• Inhoud: Schoonmaakvloeistof, 15 ml

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy
• EAN: 87 12581 62291 6
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,4 x 19,6 x 3,7 cm
• Brutogewicht: 0,081 kg
• Nettogewicht: 0,058 kg
• Verpakkingstype: Dummy
• Gewicht van de verpakking: 0,023 kg

Omdoos
• GTIN: 1 87 12581 62291 3
• Aantal consumentenverpakkingen: 16
• Brutogewicht: 1,9 kg
• Omdoos (L x B x H): 23 x 16,3 x 45,1 cm
• Nettogewicht: 0,928 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,972 kg

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
• GTIN: 2 87 12581 62291 0
• Brutogewicht: 0,4 kg
• Binnendoos (L x B x H): 14,5 x 10,6 x 21,4 cm
• Nettogewicht: 0,232 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,168 kg
•
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