
 

Philips
Čistiace zariadenie pre 
audiokazety

SAC2500
Vyčistí a ochráni váš 

kazetový prehrávač
Toto čistiace zariadenie kazetových hláv používa jemnú textilnú pásku a špeciálnu čistiacu 
kvapalinu, ktorá jemne odstráni prach, špinu a vytvorený oxid bez toho, aby poškodila 
zvukové hlavy a prítlačné valčeky.

Uchovajte originálnu kvalitu zvuku a videa
• Špeciálna čistiaca kvapalina odstráni prach, špinu a vytvoreného oxidu

Vyčistite a ochráňte váš kazetový prehrávač
• Jemná textilná páska bezpečne vyčistí hlavy prehrávača

Ľahko sa používa
• Prevádzka je tak jednoduchá ako prehrávanie pásky
 



 Špeciálna čistiaca kvapalina
Táto čistiaca kvapalina je špeciálne vyrobená, aby 
jemne očistila špinu, prach a vytvorený oxid. 
Vynikajúco sa používa spolu s jemnou textilnou 
páskou.

Jemná textilná páska
Jemná textilná páska zľahka prechádza cez hlavy 
prehrávača, pričom odstráni všetok prach, špinu a 
vytvorený oxid.

Jednoduchá prevádzka
Prevádzka je tak jednoduchá ako prehrávanie pásky. 
Iba naneste kvapalinu a „prehrajte“.
SAC2500/10

Hlavné prvky
• Dĺžka: 197 mm • Dĺžka: 205 mm
•

Technické špecifikácie
• Obsah: Čistiaca kvapalina, 15 ml
• Životnosť: 20x

Pamäťové médium
• Podporované formáty: Zvukový CD disk

Príslušenstvo
• Manuál používateľa: 14 jazykov

Údaje o balení
• Množstvo: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95907 0
• Hmotnosť brutto: ,08 kg
• Hmotnosť obalu: ,02 kg
• Netto hmotnosť: ,06 kg
• Šírka: 108 mm
• Výška: 19 mm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95978 0
• Množstvo: 72
• Hmotnosť brutto: 7,3 kg
• Hmotnosť obalu: ,60 kg
• Netto hmotnosť: 6,7 kg
• Šírka: 215 mm
• Výška: 400 mm
• Dĺžka: 500 mm

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95977 3
• Množstvo: 6
• Hmotnosť brutto: ,56 kg
• Hmotnosť obalu: ,08 kg
• Netto hmotnosť: ,48 kg
• Šírka: 118 mm
• Výška: 128 mm
Technické údaje
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