
 

 

Philips
zestaw do czyszczenia 
ekranów dotykowych

• Tablet/smartfon

SVC3250
Nieskazitelny ekran dotykowy

Ten elegancki zestaw do czyszczenia tabletów został opracowany specjalnie z myślą o ich 
pielęgnacji. Pozwala skutecznie usunąć brud, smugi i ślady palców, dzięki czemu ekran dotykowy 
pozostaje czysty i lśniący. Wygodny pokrowiec idealnie nadaje się do zabrania w podróż.

Wyjątkowe wzornictwo
• Nowoczesne wzornictwo i niewielkie rozmiary pasują do tabletu

Ciesz się nienagannie czystym ekranem
• Płyn czyszczący niepozostawiający smug
• Ściereczka niepozostawiająca włókien bezpiecznie czyści każdy ekran dotykowy

Czyść ekran bez narażania sprzętu
• Wygodny w użyciu środek czyszczący w sprayu

Zabierz mnie wszędzie
• Pokrowiec (w zestawie)



 Pokrowiec (w zestawie)
Pokrowiec doskonale sprawdza się w podróży

Środek czyszczący w sprayu
Środek w sprayu pozwala na bezpieczne czyszczenie 
sprzętu bez narażania go na skapujący płyn, który po 
przedostaniu się do jego wnętrza mógłby go 
uszkodzić.

Ściereczka niepozostawiająca włókien
Ta niepozostawiająca włókien ściereczka z 
mikrofibry pozwala bezpiecznie i dokładnie usunąć 
ślady palców, brud i smugi z ekranu dotykowego.

Nowoczesne wzornictwo
Ten nowoczesny, niewielki zestaw do czyszczenia 
został zaprojektowany specjalnie z myślą o tabletach. 
Wygodnie się go trzyma, jest łatwy w użyciu i można 
go wszędzie ze sobą zabrać.

Płyn czyszczący niepozostawiający smug
Ten specjalnie opracowany płyn czyszczący 
dokładnie czyści ekran, nie pozostawiając na nim 
żadnych plam ani smug.
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Specyfikacja techniczna
• Zawartość opakowania: Płyn czyszczący – 15 ml

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• EAN: 87 12581 62291 6
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,4 x 19,6 x 3,7 cm
• Waga brutto: 0,081 kg
• Waga netto: 0,058 kg
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Ciężar opakowania: 0,023 kg

Karton zewnętrzny
• GTIN: 1 87 12581 62291 3

• Liczba opakowań konsumenckich: 16
• Waga brutto: 1,9 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

23 x 16,3 x 45,1 cm
• Waga netto: 0,928 kg
• Ciężar opakowania: 0,972 kg

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• GTIN: 2 87 12581 62291 0
• Waga brutto: 0,4 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

14,5 x 10,6 x 21,4 cm
• Waga netto: 0,232 kg
• Ciężar opakowania: 0,168 kg
•

Dane techniczne
Zestaw do czyszczenia ekranów dotykowych
Tablet/smartfon
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