
 

Philips
Torba do przenoszenia 
DVD

z zestawem do czyszczenia

SVC4000
Ochrona odtwarzacza DVD 

podczas podróży
Wytrzymała torba pozwala chronić i przenosić odtwarzacz DVD. Pasuje do większości odtwarzaczy o 

przekątnej do 9 cali. Zestaw zawiera odłączane, regulowane paski do montażu w samochodzie. 

Dołączona ściereczka do ekranu LCD i płyta czyszcząca pozwalają dbać o urządzenie.

Solidna torba, którą można wszędzie zabrać
• Paski do mocowania w pojeździe
• Miękka, piankowa konstrukcja
• Podwójny zamek błyskawiczny
• Miękki pasek na ramię
• Miękki uchwyt do przenoszenia
• Klapki podpierające
• Kieszeń przednia z zamkiem

Czyszczenie i ochrona odtwarzacza DVD
• Ściereczka do ekranów LCD
• 2 ściereczki wielokrotnego użytku
• Płyta czyszcząca soczewkę lasera

Pojemnik zapewniający optymalną widoczność
• Pasek zabezpieczający z rzepem zapewnia stabilność odtwarzacza
 



 Paski do mocowania w pojeździe
Łatwe mocowanie do większości siedzeń w różnych 
typach samochodów.

Miękka, piankowa konstrukcja
Chroni odtwarzacz DVD i płyty w czasie podróży.

Podwójny zamek błyskawiczny
Zastosowanie dwóch zamków pozwala na wygodne 
otwieranie torby.

Miękki pasek na ramię
Pozwala na komfortowe przenoszenie odtwarzacza 
DVD i płyt.

Miękki uchwyt do przenoszenia
Pozwala na komfortowe przenoszenie odtwarzacza 
DVD i płyt.

Klapki podpierające
Boczne klapki otwierają się wraz z torbą, podpierając 
konstrukcję.

Kieszeń przednia z zamkiem
Duża kieszeń pozwala na bezpieczne 
przechowywanie i przenoszenie płyt DVD.

Ściereczka do ekranów LCD
Delikatnie i skutecznie usuwa kurz, zabrudzenia i pył 
z ekranu LCD.

2 ściereczki wielokrotnego użytku
Delikatnie i skutecznie usuwa kurz, zabrudzenia i pył 
z obudowy przenośnego odtwarzacza DVD.

Płyta czyszcząca soczewkę lasera
Delikatnie i skutecznie usuwa kurz, zabrudzenia i pył 
z soczewki lasera przenośnego odtwarzacza DVD.
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Karton wewnętrzny
• EAN: 87 12581 33452 9
• Liczba opakowań konsumenckich: 2
• Waga brutto: 1,98 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

44 x 12 x 29 cm
• Waga netto: 1,78 kg
• Ciężar opakowania: 0,2 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 33453 6
• Liczba opakowań konsumenckich: 12
• Waga brutto: 12,26 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

47,5 x 39 x 59,7 cm
• Waga netto: 10,68 kg
• Ciężar opakowania: 1,58 kg

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 33410 9
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

25,5 x 26,5 x 12,5 cm
• Waga brutto: 0,9 kg
• Waga netto: 0,89 kg
• Ciężar opakowania: 0,01 kg
•

Dane techniczne
Torba do przenoszenia DVD
z zestawem do czyszczenia  
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