
 

 

Philips
renser for berøringsskjerm

• Nettbrett/smarttelefon

SVC3250
Få en skinnende berøringsskjerm

Denne renseren for nettbrett er spesielt utformet for å ta vare på nettbrettet ditt. Den 
fjerner effektivt skitt, flekker og fingeravtrykk og gir deg en skinnende ren berøringsskjerm. 
Den praktiske bærevesken egner seg utmerket på reiser.

Unik design
• Moderne og kompakt design som passer til nettbrettet

Få en skinnende skjerm
• Stripefritt rengjøringsmiddel
• Lofri rengjøringspute rengjør trygt alle berøringsskjermer

Sikker rengjøring av skjermen
• Sikker og dryppfri rensevæske

Ta meg med hvor som helst
• Bæreveske inkludert



 Bæreveske inkludert
Bæreveske som egner seg perfekt på reiser

Dryppfri rensevæske
Denne dryppfrie rensevæsken sprayes på skjermen, 
og tørkes deretter av. Den er helt dryppfri slik at 
utstyret beholdes tørt og sikkert.

Lofri rengjøringspute
Rengjør berøringsskjermen trygt og grundig med 
denne lofrie mikrofiberkluten, som er beregnet på å 
fjerne fingeravtrykk, skitt og flekker.

Moderne design
Denne moderne og kompakte renseren er spesielt 
designet for å passe til nettbrettet. Den er enkel å 
holde og bruke, og du kan ta den med deg overalt

Stripefritt rengjøringsmiddel
Få en skinnende skjerm med dette stripefrie 
rengjøringsmiddelet, som ikke etterlater seg noen 
form for rester på skjermen.
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Tekniske spesifikasjoner
• Innhold: Rengjøringsmiddel, 15 ml

Mål, emballasje
• Type hylleplassering: Modell
• EAN: 87 12581 62291 6
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjemål (B x H x D): 9,4 x 19,6 x 3,7 cm
• Bruttovekt: 0,081 kg
• Nettovekt: 0,058 kg
• Emballasjetype: Modell
• Taravekt: 0,023 kg

Ytre eske
• GTIN: 1 87 12581 62291 3

• Antall emballasjer: 16
• Bruttovekt: 1,9 kg
• Yttereske (L x B x H): 23 x 16,3 x 45,1 cm
• Nettovekt: 0,928 kg
• Taravekt: 0,972 kg

Innereske
• Antall emballasjer: 4
• GTIN: 2 87 12581 62291 0
• Bruttovekt: 0,4 kg
• Innereske (L x B x H): 14,5 x 10,6 x 21,4 cm
• Nettovekt: 0,232 kg
• Taravekt: 0,168 kg
•
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