
 

 

Philips
čistič na dotykové 
obrazovky

• Tablet a smartfón

SVC3250
Vychutnajte si dokonale čistú 

dotykovú obrazovku
Tento elegantný čistič na tablety je navrhnutý špeciálne na starostlivosť o váš tablet. 
Účinne odstraňuje nečistoty, šmuhy a odtlačky prstov, čím vytvára dokonale čistú a žiarivú 
dotykovú obrazovku. Vďaka praktickému prenosnému puzdru je ideálny na cestovanie.

Jedinečný dizajn
• Moderný a kompaktný dizajn, ktorý sa hodí k vášmu tabletu

Vychutnajte si obrazovku bez šmúh
• Bezšmuhová čistiaca kvapalina
• Čistiaca handrička, ktorá nepúšťa vlákna, vyčistí každú dotykovú obrazovku

Bezpečne vyčistite svoju obrazovku
• Bezpečné zloženie bez kvapkania

Vezmite ma kamkoľvek
• Puzdro na prenášanie



 Puzdro na prenášanie
Puzdro na prenášanie je ideálne na cestovanie

Zloženie bez kvapkania
Toto zloženie bez kvapkania sa jednoducho nastrieka 
na obrazovku a následne sa utrie. Nehrozí žiadne 
kvapkanie, aby sa vaše vybavenie udržiavalo v bezpečí 
a suché.

Čistiaca handrička, ktorá nepúšťa vlákna
Vyčistite svoju dotykovú obrazovku bezpečne a 
dôkladne pomocou tejto handričky z mikrovlákien, 
ktorá nepúšťa vlákna. Je určená na odstraňovanie 
odtlačkov prstov, nečistôt a šmúh.

Moderný dizajn
Tento moderný a kompaktný dizajn bol špeciálne 
navrhnutý tak, aby sa hodil k vášmu tabletu. 
Jednoducho sa drží a používa a môžete si ho zobrať 
kamkoľvek so sebou

Bezšmuhová čistiaca kvapalina
Vychutnajte si čistú obrazovku bez šmúh vďaka tejto 
bezšmuhovej čistiacej kvapaline, ktorá je špeciálne 
navrhnutá, aby nezanechávala na obrazovke žiadne 
zvyšky.
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Technické špecifikácie
• Obsah: Čistiaca kvapalina, 15 ml

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína
• EAN: 87 12581 62291 6
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,4 x 19,6 x 3,7 cm
• Hmotnosť brutto: 0,081 kg
• Hmotnosť netto: 0,058 kg
• Typ balenia: Figurína
• Hmotnosť obalu: 0,023 kg

Vonkajší kartón
• GTIN: 1 87 12581 62291 3

• Počet užívateľských balení: 16
• Hmotnosť brutto: 1,9 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 23 x 16,3 x 45,1 cm
• Hmotnosť netto: 0,928 kg
• Hmotnosť obalu: 0,972 kg

Vnútorný kartón
• Počet užívateľských balení: 4
• GTIN: 2 87 12581 62291 0
• Hmotnosť brutto: 0,4 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

14,5 x 10,6 x 21,4 cm
• Hmotnosť netto: 0,232 kg
• Hmotnosť obalu: 0,168 kg
•

Technické údaje
Čistič na dotykové obrazovky
Tablet a smartfón
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