
 

 

Philips
CD/DVD-renser

Uten slipeeffekt
Lofri

SAC2520W
Rengjør trygt CD- og DVD-plater

Denne lofrie mikrofiberkluten uten slipeeffekt rengjør CDer, DVDer og CD-ROMer på 
en sikker måte. Den fjerner støv, skitt og andre partikler uten å ripe. Den er vaskbar og 
kan brukes flere ganger.

Bevar original lyd- og videokvalitet
• Antistatisk væske som fjerner støv og skitt

Rengjør og beskytt CD/DVD-spilleren din
• Lofri mikrofiberklut rengjør sikkert og nøye

Bruk om og om igjen
• Lofri, vaskbar mikrofiberklut som kan brukes flere ganger



 Våt-rengjøring
En antistatisk væske som ikke skader noen 
elektroniske eller mekaniske deler, som passer til å 
tørke av plater, og rengjøre hodene på kassett- og 
videospillere.

Lofri mikrofiberklut
Rengjør skjermen på en sikker og nøye måte med 
denne lofrie mikrofiberkluten som er laget for å 
fjerne støv, skitt og fingeravtrykk uten å legge igjen 
noe.

Vaskbar klut, kan brukes flere ganger
Denne mikrofiberkluten, kan vaskes forsiktig i såpe 
og vann, og deretter lufttørkes. Du kan bruke den 
om og om igjen.
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Tekniske spesifikasjoner
• Innhold: Rensevæske, 18 ml

Lagringsmedium
• Støttede formater: 8-cm plater, CD-lyd, CD-

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

Tilbehør
• Brukerhåndbok: 14 språk

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 15,9 x 24,8 x 1,3 cm
• Nettovekt: 0,0671 kg
• Bruttovekt: 0,1058 kg
• Taravekt: 0,0387 kg
• EAN: 87 12581 37908 7

• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Blister

Ytre eske
• Yttereske (L x B x H): 38,5 x 33,5 x 36 cm
• Nettovekt: 4,8312 kg
• Bruttovekt: 10,06 kg
• Taravekt: 5,2288 kg
• EAN: 87 12581 37910 0
• Antall emballasjer: 72

Innereske
• Antall emballasjer: 6
• Innereske (L x B x H): 37 x 5 x 16,9 cm
• Bruttovekt: 0,775 kg
• Nettovekt: 0,4026 kg
• Taravekt: 0,3724 kg
• EAN: 87 12581 37909 4
•
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