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SVC3502W
A GPS-képernyők biztonságos 

tisztítása
GPS, mobiltelefon, műholdas rádiókészülék és Blackberry eszközök képernyőjének gyors 
és alapos tisztítása. Kényelmes tárolótáska a készlet tartalma és a GPS tárolásához és 
védelméhez.

A képernyő biztonságos tisztítása és száradása
• Csíkozásmentes tisztító gél a tökéletesen tiszta képernyőkért
• „Kettő az egyben” tisztítóeszköz

A készlet és a GPS egyszerű tárolása és védelme
• GPS- és készlettároló táska
 



 Csíkozásmentes tisztító gél
Ennek a csíkozásmentes tisztító gélnek a 
használatával tökéletesen tiszta képernyőt élvezhet, 
mert kifejezetten úgy alkották meg, hogy semmiféle 
maradvány ne képződjön a képernyőn.

„Kettő az egyben” tisztítóeszköz
Antisztatikus kefe és mikroszálas tisztítópárna 
egyben. A tisztítófolyadékkal együtt alaposan és 
biztonságosan megtisztítja a képernyőt. Fogója 
kényelmes használatot biztosít.

GPS- és készlettároló táska
A masszív, nagyméretű neoprén tok védi a GPS-t és 
a készlet részeit.
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Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

16 x 24,6 x 6,4 cm
• Nettó tömeg: 0,079 kg
• Bruttó tömeg: 0,119 kg
• Önsúly: 0,04 kg
• EAN: 87 12581 36622 3
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

43,7 x 37,6 x 37,1 cm
• Nettó tömeg: 1,896 kg

• Bruttó tömeg: 4,596 kg
• Önsúly: 2,7 kg
• EAN: 87 12581 36624 7
• Fogyasztói csomagolások száma: 24

Belső karton
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

35,8 x 20,6 x 17,8 cm
• Nettó tömeg: 0,474 kg
• Bruttó tömeg: 0,904 kg
• Önsúly: 0,43 kg
• EAN: 87 12581 36623 0
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
•
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