
 

 

Philips
Súprava na čistenie

LCD/LED/plazmové
DVD/Blu-ray

SVC4255G
Najlepšie riešenie na čistenie a ochranu

pre vaše zariadenia domáceho kina
Pomocou tejto bezpečnej a účinnej ekologickej čistiacej kvapaliny so špeciálnou handričkou z 
mikrovlákna odstránite prach a nečistoty z plochých televíznych obrazoviek. Pravidelným čistením 
šošoviek prehrávačov diskov DVD/Blu-ray zaručíte optimálny výkon vášho zariadenia.

Vychutnajte si obrazovku bez šmúh
• Bezšmuhová čistiaca kvapalina
• Antistatické zloženie odpudzuje prach
• Utierka z mikrovlákien, ktorá nezanecháva vlákna, čistí bezpečne a dôkladne

Šetrné k životnému prostrediu
• Bezpečné zloženie šetrné k životnému prostrediu

Používajte znova a znova
• Opak. použ. utierka z mikrovlákien, ktorá nezanech. vlákna a je vho. na pranie

Uchovajte originálnu kvalitu zvuku a videa
• Bezpečný systém suchého čistenia
• Plne pohyblivá kontrola audio/video systému

Jednoduché používanie
• Hlasové pokyny v 8 jazykoch



 Bezšmuhová čistiaca kvapalina
Vychutnajte si čistú obrazovku bez šmúh vďaka tejto 
bezšmuhovej čistiacej kvapaline, ktorá je špeciálne 
navrhnutá, aby nezanechávala na obrazovke žiadne 
zvyšky.

Antistatické zloženie
Antistatické zloženie tejto čistiacej kvapaliny pomáha 
odpudzovať prach a nečistoty z obrazovky.

Zloženie šetrné k životnému prostrediu
Zloženie tejto čistiacej kvapaliny, šetrné k životnému 
prostrediu, vám umožní bezpečne a efektívne vyčistiť 
obrazovku a súčasne byť ohľaduplný k životnému 
prostrediu.

Utierka z mikrovlákien nezanech. vlákna
Pomocou tejto utierky z mikrovlákien, ktorá 
nezanecháva vlákna, bezpečne a dôkladne vyčistíte 
vašu obrazovku, pretože je navrhnutá pre dokonalé 
odstraňovanie prachu, nečistôt a otlačkov prstov bez 
toho, aby za sebou zanechávala nejaké stopy.

Opakovane použ. utierka vhod. na 
pranie
Túto opakovane použiteľnú utierku z mikrovlákien je 
možné jemne prať vo vode s trochou mydla a 
následne nechať vyschnúť na vzduchu. Môžete ju 
preto používať znova a znova.

Systém suchého čistenia
Systém suchého čistenia bezpečne odstráni prach, 
nečistoty a iné znečisťujúce látky z povrchu optiky 
DVD/Blu-ray prehrávačov a zanechá ju čistú pre 
optimálny výkon.

Kontrola audio/video systému
Kontrola audio/video systému určí, či objektív laseru 
pre zvuk a video presne číta údaje a či sú 
reproduktory správne nastavené.

Hlasové pokyny
Hlasové pokyny tohto ľahko použiteľného čističa 
DVD/Blu-ray optiky vás budú sprevádzať procesom 
čistenia v jednom z 8 dodaných jazykov.
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Príslušenstvo
• Manuál používateľa: 15 jazykov

Technické špecifikácie
• Obsah: Čistiaca kvapalina, 200 ml

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Figurína
• Rozmery balenia (Š x V x H): 15,8 x 23,2 x 7,3 cm
• EAN: 87 12581 56454 4
• Hmotnosť brutto: 0,423 kg
• Čistá hmotnosť: 0,34 kg
• Hmotnosť obalu: 0,083 kg

Vnútorný kartón
• EAN: 87 12581 57367 6
• Hmotnosť brutto: 2,9 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 46,6 x 17 x 25,8 cm
• Čistá hmotnosť: 2,04 kg
• Počet užívateľských balení: 6
• Hmotnosť obalu: 0,86 kg

Vonkajšia lepenka
• Počet užívateľských balení: 24
• EAN: 87 12581 57363 8
• Hmotnosť brutto: 13,5 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 73 x 47,5 x 29,5 cm
• Čistá hmotnosť: 8,16 kg
• Hmotnosť obalu: 5,34 kg
•

Technické údaje
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