
 

 

Philips
Cârpă de șters pt. CD/
DVD

Neabraziv
Fără scame

SAC2520
Curăţaţi-vă şi protejaţi-vă 

discurile
Această cârpă neabrazivă, din microfibră, fără scame curăţă în siguranţă CD-uri, DVD-uri 
şi CD-ROM-uri. Curăţă mizeria, praful şi alte impurităţi fără să zgârie. Este convenabilă, 
putând fi spălată şi reutilizată.

Păstraţi calitatea audio și video originală
• Lichid antistatic care curăţă praful și mizeria

Curăţaţi-vă și protejaţi-vă playerele CD/DVD
• Cârpa din microfibră, fără scame curăţă sigur și complet

Înregistraţi iar și iar
• Cârpă din microfibră lavabilă, reutilizabilă și fără scame



 Curăţare umedă
Un lichid antistatic care nu dăunează componentelor 
electronice sau mecanice, destinat curăţării 
discurilor și capetelor de înregistrare și a 
videorecorderelor VHS

Cârpă din microfibră, fără scame
Curăţaţi-vă complet și în siguranţă ecranul cu această 
cârpă din microfibră, fără scame, creată pentru 
eliminarea prafului, a murdăriei și a amprentelor fără 
a lăsa nimic în urmă.

Cârpă lavabilă, reutilizabilă
Cârpa reutilizabilă din microfibră poate fi spălată cu 
grijă într-o soluţie de apă cu săpun și apoi uscată 
natural. O puteţi reutiliza de nenumărate ori.
SAC2520/10

Repere
Data apariţiei 2019-04-24

Versiune: 3.3.11

12 NC: 9082 100 07974
EAN: 87 10895 95954 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Specificaţii tehnice
• Cuprins: Fluid de curăţare, 18ml

Medii de stocare
• Formate acceptate: Discuri de 8 cm, CD-Audio, 

CD-Rewritable, CD-ROM, DVD-ROM, DVD/R, 
DVD/RW, Photo CD

Accesorii
• Manual de utilizare: 14 limbi

Informaţii ambalaj
• Cantitate: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95954 4
• Greutate brută: 0,12 kg
• Greutate proprie: 0,04 kg
• Greutate netă: 0,08 kg
• Lăţime: 159 mm
• Înălţime: 19 mm
• Lungime: 248 mm

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95982 7
• Cantitate: 72
• Greutate brută: 10,18 kg
• Greutate proprie: .56 kg
• Greutate netă: 9.62 kg
• Lăţime: 294 mm
• Înălţime: 370 mm
• Lungime: 335 mm

Cutie interioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95981 0
• Cantitate: 6
• Greutate brută: .80 kg
• Greutate proprie: .01 kg
• Greutate netă: 0.70 kg
• Lăţime: 45 mm
• Înălţime: 175 mm
• Lungime: 325 mm
•
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