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почистване на сензорен 
екран

Таблет/смартфон

SVC3251
Наслаждавайте се на безупречно 

чист сензорен екран
Това средство за почистване е специално проектирано за грижа за вашия таблет. 
Ефикасно почиства сензорния екран от замърсявания и отпечатъци от пръсти, като 
го оставя лъскав и безупречно чист. Идеално за пътуване.

Работете на екран без петна
• Кърпа от микрофибър без власинки за безопасно и щателно почистване

Използвайте отново и отново
• Перяща се кърпа от микрофибър за многократна употреба

Вземи ме навсякъде
• Включени 10 единични кърпички за пътуване



 Кърпа от микрофибър без власинки
Почиствайте безопасно и щателно екрана си с 
тази кърпа от микрофибър без власинки, 
създадена за премахване на праха, 
замърсяванията и отпечатъците от пръсти, без да 
оставя следи.

Включени 10 единични кърпички за 
пътуване
Навлажнени, за да отстраняват отпечатъци от 
пръсти, прах и петна

Кърпа от микрофибър за многократна 
употреба
Перяща се кърпа от микрофибър за многократна 
употреба
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Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,5 x 19,6 x 3 см
• Нето тегло: 0,039 кг
• Бруто тегло: 0,057 кг
• Тегло на опаковката: 0,018 кг
• EAN: 87 12581 62561 0
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Карта

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 25,9 x 16 x 24,9 см
• Нето тегло: 0,624 кг

• Бруто тегло: 1,41 кг
• Тегло на опаковката: 0,786 кг
• GTIN: 1 87 12581 62561 7
• Брой потребителски опаковки: 16

Вътрешен кашон
• Брой потребителски опаковки: 4
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

24,1 x 7,1 x 11,3 см
• Бруто тегло: 0,295 кг
• Нето тегло: 0,156 кг
• Тегло на опаковката: 0,139 кг
• GTIN: 2 87 12581 62561 4
•
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