
 

Philips
Почистващ комплект за 
аудио касети

SAC2500
Почистете и предпазете аудио 

касетния си плейър
Тази касета за почистване на аудио глави използва неабразивна платнена лента и 
специална почистваща течност, за да изчиства внимателно прах, замърсявания и 
натрупване на окиси, без да поврежда аудио главите и водещите ролки.

Запазете оригиналното качество на звука и видеото
• Специалната почистваща течност отстранява прах, замърсяване и окиси

Почистете и предпазете касетния си плейър
• Неабразивната платнена лента почиства безопасно главите на плейъра

Лесна употреба
• Лесно изпълнение на операцията - като възпроизвеждане на запис
 



 Специална почистваща течност
Тази почистваща течност е със специална 
формула, за да може да почиства внимателно 
прах, замърсяване и натрупване на окиси. Работи 
заедно с неабразивната платнена лента.

Неабразивна платнена лента
Неабразивната платнена лента минава леко по 
главите на плейъра и премахва всичкия прах, 
замърсяванията и натрупванията на окиси.

Лесно изпълнение на операцията
Лесно изпълнение на операцията - като 
възпроизвеждане на запис. Само поставете от 
течността и "просвирете".
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Технически спецификации
• Съдържание: Почистваща течност, 15 мл
• Доживотно: 20x

Носители за съхранение на данни
• Поддържани формати: CD-Audio

Аксесоари
• Ръководство за потребителя: 14 езика

Данни за опаковката
• Количество: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95907 0
• Бруто тегло: 0,08 кг
• Тегло с опаковката: 0,02 кг
• Нето тегло: 0,06 кг
• Ширина: 108 мм
• Височина: 19 мм
• Дължина: 197 мм

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95978 0
• Количество: 72
• Бруто тегло: 7,3 кг
• Тегло с опаковката: 0,60 кг
• Нето тегло: 6,7 кг
• Ширина: 215 мм
• Височина: 400 мм
• Дължина: 500 мм

Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95977 3
• Количество: 6
• Бруто тегло: 0,56 кг
• Тегло с опаковката: 0,08 кг
• Нето тегло: 0,48 кг
• Ширина: 118 мм
• Височина: 128 мм
• Дължина: 205 мм
•
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