Philips
Ściereczka do czyszczenia
płyt CD/DVD

Nierysująca
Niepozostawiająca włókien

SAC2520

Wyczyść i zabezpiecz swoje płyty
Ta nierysująca powierzchni i niepozostawiająca włókien ściereczka z mikrofibry pozwala
bezpiecznie czyścić płyty CD, DVD i CD-ROM. Usuwa kurz, brud i inne zabrudzenia,
niezarysowując powierzchni. Można ją używać wielokrotnie, dzięki możliwości prania.
Zachowaj wysoką jakość dźwięku i obrazu
• Antystatyczny płyn usuwający brud i kurz
Czyszczenie i ochrona odtwarzaczy CD/DVD
• Niestrzępiąca się ściereczka z mikrofibry czyści bezpiecznie i dokładnie
Możliwość wielokrotnego użytku
• Niepozostawiająca włókien, nadająca się do prania ściereczka z mikrofibry
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Ściereczka do czyszczenia płyt CD/DVD
Nierysująca Niepozostawiająca włókien

Dane techniczne

Zalety produktu

Specyfikacja techniczna

• Zawartość opakowania: Płyn czyszczący, 18 ml

Nośnik pamięci

• Obsługiwane formaty: Płyty CD 8 cm, CD-Audio,
CD-RW (wielokrotnego zapisu), CD-ROM,
DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo CD

Akcesoria

• Instrukcja obsługi: 14 języków

Dane opakowania
•
•
•
•
•
•
•
•

Ilość: 1
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95954 4
Waga brutto: 0,12 kg
Ciężar opakowania: 0,04 kg
Waga netto: 0,08 kg
Szerokość: 159 mm
Wysokość: 19 mm
Długość: 248 mm

Karton zewnętrzny
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95982 7
Ilość: 72
Waga brutto: 10,18 kg
Ciężar opakowania: 0,56 kg
Waga netto: 9,62 kg
Szerokość: 294 mm
Wysokość: 370 mm
Długość: 335 mm

Karton wewnętrzny
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95981 0
Ilość: 6
Waga brutto: 0 80 kg
Ciężar opakowania: 0,01 kg
Waga netto: 0,70 kg
Szerokość: 45 mm
Wysokość: 175 mm
Długość: 325 mm
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Czyszczenie na mokro
Antystatyczny płyn nie stanowi zagrożenia dla
mechanicznych i elektronicznych części urządzenia.
Nadaje się również do czyszczenia powierzchni płyt CD
oraz głowic magnetofonów i magnetowidów.
Niestrzępiąca się ścierka z mikrofibry
Dzięki tej niepozostawiająca włókien ściereczce z
mikrofibry, całkowicie usuwającej kurz, ślady palców i
inne zabrudzenia możesz bezpiecznie i dokładnie
wyczyścić ekran swojego urządzenia.
Ściereczka wielokrotnego użytku
Ściereczkę z mikrofibry można delikatnie myć w wodzie
z mydłem i suszyć na powietrzu. Dzięki temu można
używać ją wiele, wiele razy.

