
 

 

Philips
Почистващ комплект

LCD/LED/плазмени екрани

DVD/Blu-ray

SVC4255G
Най-доброто решение за почистване и предпазване
на вашата система за домашно кино
Използвайте тази безопасна и ефикасна, екологична течност за почистване със специалната 

кърпа от микрофибър, за да почистите праха и замърсяванията от екрана на вашия плосък 

телевизор. Редовното почистване на лещата на вашия DVD/Blu ray плейър осигурява оптимална 

работа на вашето оборудване.

Работете на екран без петна
• Почистваща течност, неоставяща ивици
• Антистатична формула за отблъскване на праха
• Кърпа от микрофибър без власинки за безопасно и щателно почистване

Щадяща околната среда
• Безопасна и ефикасна екологична формула

Използвайте отново и отново
• Кърпа от микрофибър, без власинки, за многократна употреба, може да се пере

Запазете оригиналното качество на звука и видеото
• Система за безопасно сухо почистване
• Проверка на пълнометражно видео и аудио

Лесна употреба
• Гласови указания на 8 езика



 Почистваща течност, неоставяща 
ивици
Работете на екран без петна с тази почистваща 
течност без образуване на ивици, която е със 
специална формула, предотвратяваща каквито и 
да е остатъци по екрана.

Антистатична формула
Антистатичната формула на тази почистваща 
течност помага за отблъскване на праха и 
замърсяванията от вашия екран.

Екологична формула
Екологичната формула на тази почистваща 
течност ви позволява лесно и ефикасно да 
почистите екрана си, без да нанасяте вреди на 
околната среда.

Кърпа от микрофибър без власинки
Почиствайте безопасно и щателно екрана си с 
тази кърпа от микрофибър без власинки, 
създадена за премахване на праха, 
замърсяванията и отпечатъците от пръсти, без да 
оставя следи.

Кърпа за многократна употреба, с 
пране
Тази кърпа от микрофибър за многократна 
употреба може да се пере внимателно със сапун 
и вода и след това да се изсуши. Можете да я 
използвате отново и отново.

Система за сухо почистване
Системата за сухо почистване премахва 
безопасно прах, частици и други замърсявания от 
лазерните лещи на DVD/Blu ray плейърите, като 
така ги поддържа чисти и в оптимално работно 
състояние.

Проверка на аудиовизуалната система
Проверката на аудиовизуалната система 
определя дали лазерните лещи за аудио и видео 
четат данните точно и дали високоговорителите 
са правилно регулирани.

Гласови указания
Гласовите указания на този лесен за използване 
почистващ комплект за лещи на DVD/Blu ray 
устройства ви напътстват в процеса на 
почистване на един от включените 8 езика.
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Аксесоари
• Ръководство за потребителя: 15 езика

Технически данни
• Съдържание: Течност за почистване, 200 мл

Габарити на опаковката
• Начин на поставяне: Типова
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Типова
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

15,8 x 23,2 x 7,3 см
• EAN: 87 12581 56454 4
• Бруто тегло: 0,423 кг
• Нето тегло: 0,34 кг
• Тегло на опаковката: 0,083 кг

Вътрешен кашон
• EAN: 87 12581 57367 6
• Бруто тегло: 2,9 кг
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 46,6 x 17 x 25,8 см
• Нето тегло: 2,04 кг
• Брой потребителски опаковки: 6
• Тегло на опаковката: 0,86 кг

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 24
• EAN: 87 12581 57363 8
• Бруто тегло: 13,5 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 73 x 47,5 x 29,5 см
• Нето тегло: 8,16 кг
• Тегло на опаковката: 5,34 кг
•
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