
 

Philips
Rensebånd til 
kassetteafspillere

SAC2500
Rengør og beskyt din 

kassetteafspiller
Dette rensebånd til kassetteafspillere anvender stoftape uden slibevirkning og speciel 
rensevæske, således at støv, snavs og oxid-ansamlinger skånsomt fjernes, uden at 
lydhoveder og trykruller beskadiges.

Bevar den originale lyd- og videokvalitet
• Speciel rensevæske fjerner støv, snavs og oxid-ansamlinger

Rengør og beskyt din kassetteafspiller
• Stoftape uden slibevirkning renser afspillerens hoveder på en sikker måde

Brugervenlig
• Lige så enkel at betjene som at afspille et bånd
 



 Speciel rensevæske
Denne rensevæske er specielt sammensat til 
skånsomt at fjerne støv, snavs og oxid-ansamlinger. 
Fungerer sammen med stoftapen uden slibevirkning.

Stoftape uden slibevirkning
Stoftape uden slibevirkning bevæger sig skånsomt 
rundt om afspillerens hoveder og fjerner alt støv og 
snavs og alle oxid-ansamlinger.

Enkel betjening
Lige så enkel at betjene som at afspille et bånd. Bare 
påfør væske og tryk på "play".
SAC2500/10

Vigtigste nyheder
• Længde: 197 mm • Længde: 205 mm
•

Tekniske specifikationer
• Indhold: Rensevæske, 15 ml
• Levetid: 20x

Lagringsmedie
• Understøttede formater: CD-Audio

Tilbehør
• Brugervejledning: 14 sprog

Emballagedata
• Mængde: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95907 0
• Bruttovægt: 0,08 kg
• Taravægt: 0,02 kg
• Nettovægt: 0,06 kg
• Bredde: 108 mm
• Højde: 19 mm

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95978 0
• Mængde: 72 timer
• Bruttovægt: 7,3 kg
• Taravægt: 0,60 kg
• Nettovægt: 6,7 kg
• Bredde: 215 mm
• Højde: 400 mm
• Længde: 500 mm

Indvendig emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95977 3
• Mængde: 6
• Bruttovægt: 0,56 kg
• Taravægt: 0,08 kg
• Nettovægt: 0,48 kg
• Bredde: 118 mm
• Højde: 128 mm
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