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SVC3510G
Laptop és mobileszközök képernyőjének biztonságos tisztítása
utazás közben is
A mikroszálas kendővel és a speciális tisztítófolyadékkal biztonságosan tisztíthatja laptopja 
és mobileszközei képernyőjét. A tisztítópálcákkal még a billentyűzet nehezen elérhető 
részei is megtisztíthatók. Praktikus hordtáskája ideálissá teszi utazáshoz.

Tökéletesen foltmentes képernyővel dolgozhat
• Csíkozásmentes tisztítófolyadék
• A szöszmentes, mikroszálas szövet alaposan és átfogóan tisztít.

Újra meg újra használható
• Szöszmentes, tartós, mosható, mikroszálas szövet

Gondoskodjon számítógépe tisztaságáról
• Pamutvégű tisztítópálcák

Vigyen magával bárhová
• Tartozék hordtáska



 Csíkozásmentes tisztítófolyadék
Ennek a csíkozásmentes tisztítófolyadéknak a 
használatával tökéletesen tiszta képernyőt élvezhet, 
mert kifejezetten úgy alkották meg, hogy semmilyen 
szennyeződés ne maradjon a képernyőn.

Szöszmentes, mikroszálas textil
Óvatosan és alaposan tisztítsa meg a képernyőt a 
szöszmentes, mikroszálas textil segítségével, amit 
arra terveztek, hogy a port, koszt és ujjlenyomatokat 
maradéktalanul eltávolítsa.

Tartós, mosható szövet
A tartós, mikroszálas textil szappanos vízben 
mosható szárítógépben szárítható, számtalan 
alkalommal használható.

6 pamutvégű tisztítópálca
A billentyűzet nehezen elérhető részeinek 
biztonságos tisztításához.
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Műszaki adatok
• Tartalma: Tisztítófolyadék, 30 ml

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

13 x 22,4 x 3,7 cm
• Nettó tömeg: 0,069 kg
• Bruttó tömeg: 0,103 kg
• Táratömeg: 0,034 kg
• EAN: 87 12581 52688 7
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Kártya

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

31,12 x 29,85 x 25,08 cm
• Nettó tömeg: 1,104 kg
• Bruttó tömeg: 2,7 kg
• Táratömeg: 1,596 kg
• EAN: 87 12581 52691 7
• Fogyasztói csomagolások száma: 16

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

14,61 x 13,97 x 23,18 cm
• Bruttó tömeg: 0,55 kg
• Nettó tömeg: 0,276 kg
• Táratömeg: 0,274 kg
• EAN: 87 12581 54455 3
•
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