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Technické údaje
• Obsah: Čisticí kapalina, 15 ml
• Životnost: 20x

Úložná média
• Podporované formáty: CD-Audio

Příslušenství
• Uživatelský manuál: 14 jazyků

Údaje na obalu
• Množství: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95907 0
• Hrubá hmotnost: 0,08 kg
• Hmotnost obalu: 0,02 kg
• Čistá hmotnost: 0,06 kg
• Šířka: 108 mm
• Výška: 19 mm
• Délka: 197 mm

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95978 0
• Množství: 72
• Hrubá hmotnost: 7,3 kg
• Hmotnost obalu: 0,60 kg
• Čistá hmotnost: 6,7 kg
• Šířka: 215 mm
• Výška: 400 mm
• Délka: 500 mm

Vnitřní krabice
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95977 3
• Množství: 6
• Hrubá hmotnost: 0,56 kg
• Hmotnost obalu: 0,08 kg
• Čistá hmotnost: 0,48 kg
• Šířka: 118 mm
• Výška: 128 mm
• Délka: 205 mm
•

Čistič audio kazet
  

Specifikace

Datum vydání 2008-09-24

Verze: 2.1.8

12 NC: 9082 100 07904
EAN: 87 10895 95907 0

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
SAC2

Zvýrazn

Speciální
Tato čisticí 
jemně odstr
Používá se 

Neabrazi
Neabrazivn
přehrávače
oxidové usa

Jednoduc
Provoz stejn
něco k pití, 
500/10

ění výro

 čisticí tek
tekutina má
anit nečisto
společně s n

vní látkov
í látková pá
 a odstraňu
zeniny.

hý provo
ě jednoduc
pohodlně s
utina
 speciální složení umožňující 
ty, prach a oxidové usazeniny. 
eabrazivní látkovou páskou.

á páska
ska jemně přejíždí přes hlavu 
je veškerý prach, nečistoty a 

z
hý jako přehrání pásky. Nalijte si 
e usaďte a spusťte přehrávání.
bku

http://www.philips.com

