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Zestaw do czyszczenia

GPS

SVC3502W
Zapewnia bezpieczne czyszczenie 

ekranów GPS
Szybkie i dokładne czyszczenie ekranu GPS, telefonu komórkowego, radia satelitarnego i 
telefonu kieszonkowego typu BlackBerry. Wygodny pokrowiec do przechowywania 
elementów zestawu GPS.

Bezpieczne czyszczenie ekranu
• Żel czyszczący do czyszczenia ekranów
• Narzędzie do czyszczenia 2 w 1

Wygodne przechowywanie zestawu GPS
• Pokrowiec do przechowywania zestawu GPS
 



 Żel czyszczący niepozostawiający smug
Ten specjalnie opracowany żel czyszczący dokładnie 
czyści ekran, nie pozostawiając na nim żadnych plam 
ani smug.

Narzędzie do czyszczenia 2 w 1
Składa się z antystatycznej szczoteczki i wkładki 
czyszczącej z mikrowłókien. W połączeniu z żelem 
zapewnia dokładne i bezpieczne czyszczenie ekranu. 
Wygodny uchwyt umożliwia łatwą obsługę.

Pokrowiec do przechowywania zestawu 
GPS
Solidny, duży futerał z neoprenu zapewnia 
bezpieczne przechowywanie GPS i elementów 
zestawu.
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Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

16 x 24,6 x 6,4 cm
• Waga netto: 0,079 kg
• Waga brutto: 0,119 kg
• Ciężar opakowania: 0,04 kg
• EAN: 87 12581 36622 3
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

43,7 x 37,6 x 37,1 cm
• Waga netto: 1,896 kg

• Waga brutto: 4,596 kg
• Ciężar opakowania: 2,7 kg
• EAN: 87 12581 36624 7
• Liczba opakowań konsumenckich: 24

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

35,8 x 20,6 x 17,8 cm
• Waga netto: 0,474 kg
• Waga brutto: 0,904 kg
• Ciężar opakowania: 0,43 kg
• EAN: 87 12581 36623 0
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
•
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