
 

Philips
Ses kaseti temizleyicisi

SAC2500
Kaset çalarınızı temizleyin 

ve koruyun
Bu kaset kafası temizleyicisi, kafalara ve sıkıştırma rulolarına zarar vermeden tozu, kiri ve 
oksit birikimini temizlemek için aşındırmayan kumaş bant ve özel temizleme sıvısı kullanır.

Orijinal ses ve video kalitesini korur
• Özel temizlik sıvısı, tozu, kiri ve oksit birikimini temizler

Kasetçalarınızı temizleyin ve koruyun
• Așındırmayan kumaș bant, müzikçaların kafalarını güvenli bir șekilde temizler

Kullanım kolaylığı
• Kaset çalmak kadar kolay
 



 Özel temizlik sıvısı
Bu temizlik sıvısı, kiri, tozu ve oksit birikimini 
temizleyen özel bir formüle sahiptir. Așındırmayan 
kumaș bantla birlikte kullanılır.

Așındırmayan kumaș bant
Așındırmayan kumaș bant, müzikçaların kafaları 
üzerinde yavașça hareket ederek tüm tozları, kiri ve 
oksit birikimini temizler.

Basit kullanım
Kaset çalmak kadar kolay. Sadece sıvıyı tuygulayın ve 
"çal" düğmesine basın.
SAC2500/10

Özellikler
• Uzunluk: 197 mm • Uzunluk: 205 mm
•

Teknik özellikler
• İçindekiler: Temizleme sıvısı, 15ml
• Ömür: 20x

Depolama Ortamı
• Desteklenen formatlar: CD-Ses

Aksesuarlar
• Kullanım Kılavuzu: 14 dilde

Ambalaj Verileri
• Miktar: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95907 0
• Brüt ağırlık: 0,08 kg
• Dara ağırlığı: ,02 kg
• Net ağırlık: ,06 kg
• Genișlik: 108 mm
• Yükseklik: 19 mm

Dıș Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95978 0
• Miktar: 72
• Brüt ağırlık: 7,3 kg
• Dara ağırlığı: ,60 kg
• Net ağırlık: 6,7 kg
• Genișlik: 215 mm
• Yükseklik: 400 mm
• Uzunluk: 500 mm

İç Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95977 3
• Miktar: 6
• Brüt ağırlık: ,56 kg
• Dara ağırlığı: 0,08 kg
• Net ağırlık: ,48 kg
• Genișlik: 118 mm
• Yükseklik: 128 mm
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