
 

 

Philips
skärmrengöring

surfplatta/smarphone

SVC3250
Få en fläckfri pekskärm

Den här eleganta surfplatterengöringen är speciellt utformad för surfplattor. Den tar 
effektivt bort smuts, fläckar och fingeravtryck, och ger dig en fläckfri och blank pekskärm. 
Det praktiska fodralet är perfekt för resan.

Unik design
• Modern och kompakt design som matchar din surfplatta

Njut av en fläckfri skärm
• Rengöringsvätska som inte lämnar ränder
• Luddfri rengöringsduk rengör tillförlitligt alla slags pekskärmar

Rengör skärmen säkert
• Säker, droppfri vätska

Ta med mig överallt
• Fodral medföljer



 Fodral medföljer
Fodralet är perfekt på resan

Droppfri vätska
Den droppfria vätskan sprejas enkelt på skärmen och 
torkas sedan av. Den droppar inte så utrustningen 
hålls skyddad och torr.

Luddfri rengöringsduk
Rengör grundligt och tillförlitligt din pekskärm med 
denna luddfria mikrofiberduk, som tar bort 
fingeravtryck, smuts och fläckar.

Modern design
Den moderna och kompakta rengöringen har 
tillverkats speciellt för att matcha din surfplatta. Den 
är behändig och lättanvänd och du kan ta med den 
överallt.

Rengöringsvätska som inte lämnar 
ränder
Njut av en fläckfri skärm med den här 
rengöringsvätskan som inte lämnar ränder. Den är 
särskilt utformad för att inte lämna några rester på 
skärmen.
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Tekniska specifikationer
• Innehåll: Rengöringsvätska, 15 ml

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy
• EAN: 87 12581 62291 6
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,4 x 19,6 x 3,7 cm
• Bruttovikt: 0,081 kg
• Nettovikt: 0,058 kg
• Förpackningstyp: Dummy
• Taravikt: 0,023 kg

Yttre kartong
• GTIN: 1 87 12581 62291 3
• Antal konsumentförpackningar: 16
• Bruttovikt: 1,9 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 23 x 16,3 x 45,1 cm
• Nettovikt: 0,928 kg
• Taravikt: 0,972 kg

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 4
• GTIN: 2 87 12581 62291 0
• Bruttovikt: 0,4 kg
• Inre kartong (L x B x H): 14,5 x 10,6 x 21,4 cm
• Nettovikt: 0,232 kg
• Taravikt: 0,168 kg
•
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