
 

 

Philips
čistič na dotykové 
obrazovky

Tablet a smartfón

SVC3251
Vychutnajte si dokonale čistú 

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

Vychutnajte si obrazovku bez šmúh
• Utierka z mikrovlákien, ktorá nezanecháva vlákna, čistí bezpečne a dôkladne

Používajte znova a znova
• Umývateľná handrička z mikrovlákien na opakované použitie

Vezmite ma kamkoľvek
• Vrátanie 10 kusov na cestovanie



 Utierka z mikrovlákien nezanech. vlákna
Pomocou tejto utierky z mikrovlákien, ktorá 
nezanecháva vlákna, bezpečne a dôkladne vyčistíte 
vašu obrazovku, pretože je navrhnutá pre dokonalé 
odstraňovanie prachu, nečistôt a otlačkov prstov bez 
toho, aby za sebou zanechávala nejaké stopy.

Vrátanie 10 kusov na cestovanie
Predvlhčené na čistenie odtlačkov prstov, špiny a 
škvŕn

Handrička z mikrovlákien na opakované 
použitie
Umývateľná handrička z mikrovlákien na opakované 
použitie
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Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 19 6 x 3 cm
• Čistá hmotnosť: 0,039 kg
• Hmotnosť brutto: 0 057 kg
• Hmotnosť obalu: 0,018 kg
• EAN: 87 12581 62561 0
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Kartón

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 25 9 x 16 x 24,9 cm
• Čistá hmotnosť: 0,624 kg

• Hmotnosť brutto: 1,41 kg
• Hmotnosť obalu: 0,786 kg
• GTIN: 1 87 12581 62561 7
• Počet užívateľských balení: 16

Vnútorný kartón
• Počet užívateľských balení: 4
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 24,1 x 7,1 x 11,3 cm
• Hmotnosť brutto: 0,295 kg
• Čistá hmotnosť: 0,156 kg
• Hmotnosť obalu: 0,139 kg
• GTIN: 2 87 12581 62561 4
•
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