
 

 

Philips
sistem de curăţare pentru 
ecran tactil

• Tabletă/smartphone

SVC3250
Bucuraţi-vă de un ecran 

tactil fără pete
Acest sistem elegant de curăţare a tabletelor a fost conceput special pentru a avea grijă 
de tableta dvs. Elimină eficient murdăria, petele şi urmele de degete, lăsând ecrane tactile 
fără pete şi strălucitoare. Husa de transport comodă este ideală pentru călătorii.

Design unic
• Design modern și compact adecvat tabletei dvs.

Bucuraţi-vă de un ecran imaculat
• Lichid de curăţare care nu lasă urme
• Cârpa de șters fără scame curăţă în condiţii de siguranţă orice ecran tactil

Curăţaţi ecranul în siguranţă
• Formulă sigură, care nu permite scurgerile

Ia-mă oriunde
• Husă de transport inclusă



 Husă de transport inclusă
Husa de transport este ideală pentru călătorii

Formulă care nu permite scurgerile
Această formulă fără scurgeri permite pulverizarea 
facilă pe ecran și ștergerea. Nu permite nicio 
scurgere, păstrând echipamentele dvs. sigure și 
uscate.

Cârpă de șters fără scame
Curăţaţi-vă în siguranţă și în profunzime ecranul 
tactil cu această cârpă din microfibre fără scame, 
special creată pentru a elimina urmele de degete, 
murdăria și petele.

Design modern
Acest sistem de curăţare modern și compact a fost 
creat special pentru a corespunde tabletei dvs. Este 
ușor de manevrat și utilizat și îl puteţi lua cu dvs. 
peste tot

Lichid de curăţare care nu lasă urme
Bucuraţi-vă de un ecran imaculat cu acest lichid de 
curăţare care nu lasă urme, conceput special pentru 
a nu lăsa niciun semn pe ecran.
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Specificaţii tehnice
• Cuprins: Lichid de curăţare, 15ml

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
• EAN: 87 12581 62291 6
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

9,4 x 19,6 x 3,7 cm
• Greutate brută: 0,081 kg
• Greutate netă: 0,058 kg
• Tip ambalaj: Dummy
• Greutate proprie: 0,023 kg

Cutie exterioară
• GTIN: 1 87 12581 62291 3
• Număr de ambalaje: 16
• Greutate brută: 1,9 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 23 x 16,3 x 45,1 cm
• Greutate netă: 0,928 kg
• Greutate proprie: 0,972 kg

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 4
• GTIN: 2 87 12581 62291 0
• Greutate brută: 0,4 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 14,5 x 10,6 x 21,4 cm
• Greutate netă: 0,232 kg
• Greutate proprie: 0,168 kg
•
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