
 

 

Philips
Čisticí sada

LCD/LED/plazmové
DVD/Blu-ray

SVC4255G
Nejlepší řešení pro čištění a ochranu

domácích kin
Používejte tuto bezpečnou a účinnou ekologickou čisticí kapalinu se speciálním hadříkem 
z mikrovlákna k odstranění prachu a nečistot z plochých obrazovek televizí. Pravidelným 
čištěním optiky DVD a Blu-ray přehrávačů zajistíte jejich optimální výkon.

Obrazovka beze skvrn
• Čisticí kapalina nezanechávající šmouhy
• Antistatické složení odpuzující prach
• Mikrovláknová látka nepouští chloupky a čistí bezpečně a důkladně

Šetrné k životnímu prostředí
• Bezpečné a účinné ekologické složení

Možnost opakovaného použití
• Mikrovláknová látka, která nepouští chloupky, lze ji opakovaně použít a prát

Zachování originální kvality zvuku a videa
• Bezpečný čisticí systém suchých kartáčů
• Kontrola pohyblivého videa a zvuku

Snadné použití
• Hlasové pokyny jsou k dispozici v 8 jazycích.



 Čisticí kapalina nezanechávající šmouhy
Vychutnejte si zcela čistou obrazovku díky této 
čisticí kapalině, která je speciálně navržena tak, aby 
nezanechala na obrazovce žádné stopy.

Antistatické složení
Antistatické složení této čisticí kapaliny zabraňuje 
přilnavosti prachu a nečistot na obrazovku.

Ekologické složení
Ekologické složení této čisticí kapaliny umožňuje 
bezpečné a účinní čištění obrazovky a zároveň chrání 
životní prostředí.

Hadřík z mikrovlákna nepouští chloupky
Bezpečné a důkladné čištění obrazovky pomocí této 
bezchloupkové mikrovláknové látky, vytvořené pro 
eliminaci prachu, nečistot a otisků prstů beze zbytku.

Opakovaně použitelná, omyvatelná 
látka
Mikrovláknovou látku pro opakované použití 
vyperte v jemné mýdlové vodě a nechte ji uschnout. 
Je možné ji používat znovu a znovu.

Systém suchých kartáčů
Čisticí systém suchých kartáčů bezpečně odstraňuje 
prach, usazeniny a další nečistoty z optiky laseru 
DVD/Blu ray přehrávače a zanechává ji čistou a 
optimálně výkonnou.

Kontrola systému audio/video
Kontrola systému audio/video ověří, zda laserová 
optika zvukového a obrazového systému přesně 
načítá data a zda jsou reproduktory správně 
nastaveny.

Hlasové pokyny
Hlasové pokyny na tomto snadno použitelném čističi 
optiky CD vás provedou procesem čištění v jednom 
z 8 dostupných jazyků.
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Příslušenství
• Uživatelský manuál: 15 jazyků

Technické údaje
• Obsah: Čisticí kapalina, 200 ml

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Dummy
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
• Rozměry balení (Š x V x H): 15,8 x 23,2 x 7,3 cm
• EAN: 87 12581 56454 4
• Hrubá hmotnost: 0,423 kg
• Čistá hmotnost: 0,34 kg
• Hmotnost obalu: 0,083 kg

Vnitřní krabice
• EAN: 87 12581 57367 6
• Hrubá hmotnost: 2,9 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 46,6 x 17 x 25,8 cm
• Čistá hmotnost: 2,04 kg
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Hmotnost obalu: 0,86 kg

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 24
• EAN: 87 12581 57363 8
• Hrubá hmotnost: 13,5 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 73 x 47,5 x 29,5 cm
• Čistá hmotnost: 8,16 kg
• Hmotnost obalu: 5,34 kg
•

Specifikace
Čisticí sada
LCD/LED/plazmové DVD/Blu-ray 
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