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SVC3502W
GPS-schermen veilig 

schoonmaken
GPS-schermen en schermen van mobiele telefoons, satellietradio's en Blackberry's snel 
en grondig schoonmaken. In het handige opbergetui kunt u de schoonmaakonderdelen 
en uw GPS veilig opbergen.

Schermen grondig schoonmaken en drogen
• Streeploze reinigingsgel voor brandschone schermen
• 2-in-1 schoonmaakhulpmiddel

Pakket en GPS gemakkelijk opbergen en beschermen
• GPS-/pakketopbergetui



 Streeploze reinigingsgel
Geniet van een brandschoon scherm met deze 
streeploze reinigingsgel, die speciaal is ontwikkeld 
om geen restjes achter te laten op het scherm.

2-in-1 schoonmaakhulpmiddel
Combineert een antistatische borstel en microfiber-
schoonmaakpad. Goed te gebruiken met de gel om 
schermen grondig en veilig schoon te maken. 
Gemakkelijk vast te houden voor comfortabel 
gebruik.

GPS-/pakketopbergetui
Een stevig, groot etui van neopreen waarin u uw GPS 
en het pakket schoonmaakonderdelen veilig kunt 
opbergen.
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Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

16 x 24,6 x 6,4 cm
• Nettogewicht: 0,079 kg
• Brutogewicht: 0,119 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,04 kg
• EAN: 87 12581 36622 3
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 43,7 x 37,6 x 37,1 cm
• Nettogewicht: 1,896 kg

• Brutogewicht: 4,596 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,7 kg
• EAN: 87 12581 36624 7
• Aantal consumentenverpakkingen: 24

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 35,8 x 20,6 x 17,8 cm
• Nettogewicht: 0,474 kg
• Brutogewicht: 0,904 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,43 kg
• EAN: 87 12581 36623 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
•
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