
 

Philips
Přenosná brašna DVD

s čisticí soupravou

SVC4000
Chraňte svůj DVD přehrávač 

na cestách
Chraňte a přenášejte váš přenosný DVD přehrávač v této pevné brašně. Pojme většinu přehrávačů do 

velikosti úhlopříčky 9" (23 cm). Obsahuje odnímatelné a nastavitelné popruhy pro montáž do auta. 

Čistěte a udržujte své vybavení pomocí čističe obrazovek LCD a laserových čoček.

Odolnou brašnu lze použít kdekoli
• Popruhy k montáži do auta
• Konstrukce s vycpávkami
• Zapínání na dvojitý zip
• Polstrovaný ramenní popruh
• Polstrovaná rukojeť
• Vyztužovací chlopně
• Přední kapsa na zip

Čištění a údržba přehrávače DVD
• Čistič obrazovek LCD
• 2 hadříky pro čištění
• Čistič laserové optiky

Ideální prohlížecí zařízení
• Bezpečnostní popruh na suchý zip udržuje stabilitu přehrávače
 



 Popruhy k montáži do auta
Lze snadno připojit k většině sedadel v osobních 
autech, sportovních užitkových vozidlech i 
dodávkách.

Konstrukce s vycpávkami
Chrání přehrávač a disky DVD na cestách.

Zapínání na dvojitý zip
Hlavní prostor brašny můžete pohodlně otevřít 
jedním nebo oběma zipy.

Polstrovaný ramenní popruh
Slouží k pohodlnému přenášení přehrávače a disků 
DVD.

Polstrovaná rukojeť
Slouží k pohodlnému přenášení přehrávače a disků 
DVD.

Vyztužovací chlopně
Při otevření brašny se rozevřou boční vyztužovací 
chlopně sloužící jako zpevnění brašny.

Přední kapsa na zip
Velkou úložnou kapsu lze využít k ukládání a 
přenášení disků DVD.

Čistič obrazovek LCD
Jemně a důkladně odstraní prach, nečistoty a 
usazeniny z obrazovky LCD.

2 hadříky pro čištění
Jemně a důkladně odstraní prach, nečistoty a 
usazeniny z přenosného DVD přehrávače.

Čistič laserové optiky
Jemně a důkladně odstraní prach, nečistoty a 
usazeniny z laserové optiky přenosného DVD 
přehrávače.
SVC4000/10

Přednosti
• Hrubá hmotnost: 12,26 kg • Hmotnost obalu: 0,01 kg
•

Vnitřní krabice
• EAN: 87 12581 33452 9
• Počet spotřebitelských balení: 2
• Hrubá hmotnost: 1 98 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 44 x 12 x 29 cm
• Čistá hmotnost: 1,78 kg
• Hmotnost obalu: 0,2 kg

Vnější obal
• EAN: 87 12581 33453 6
• Počet spotřebitelských balení: 12

• Vnější obal (D x Š x V): 47,5 x 39 x 59,7 cm
• Čistá hmotnost: 10,68 kg
• Hmotnost obalu: 1,58 kg

Rozměry balení
• EAN: 87 12581 33410 9
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karta
• Rozměry balení (Š x V x H): 25,5 x 26,5 x 12,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,9 kg
• Čistá hmotnost: 0,89 kg
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