
 

 

Philips
Sistema de limpeza de 
CDs/DVDs

Não abrasivo
Sem fios

SAC2520W
Limpa discos CD e DVD 

de forma segura
Este pano de microfibras não abrasivo e sem fios limpa em segurança CDs, DVDs e CD-
ROMS. Remove pó, sujidade e outros contaminantes sem riscar. Reutilizável e lavável 
para sua conveniência.

Mantenha a qualidade original de som e vídeo
• Fluido antiestático que remove poeiras e sujidade

Limpeza e protecção dos seus leitores de CD/DVD
• Tecido de microfibras sem fios limpa com segurança e profundidade

Use vezes sem conta
• Tecido de microfibras lavável, reutilizável e sem fiapos



 Limpeza com líquido
Fluido antiestático que não prejudica as peças 
electrónicas ou mecânicas e que é adequado para 
limpar discos e cabeças de gravadores de cassetes e 
de videogravadores VHS.

Pano em microfibra sem pêlos
Limpe o seu ecrã com segurança e profundidade com 
este tecido de microfibras, concebido para eliminar 
o pó, sujidade e dedadas sem deixar nada para trás.

Tecido lavável e reutilizável
Este tecido de microfibras reutilizável pode ser 
lavado delicadamente em sabão e água e depois seco. 
Pode usá-lo vezes sem conta.
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Especificações técnicas
• Conteúdos: Líquido de limpeza, 18ml

Suporte de armazenamento
• Formatos suportados: Discos de 8 cm, CD-Audio, 

CD-Rewritable (regravável), CD-ROM, DVD-
ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo CD

Acessórios
• Manual do utilizador: 14 idiomas

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

15,9 x 24,8 x 1,3 cm
• Peso líquido: 0,0671 kg
• Peso bruto: 0,1058 kg
• Tara: 0,0387 kg
• EAN: 87 12581 37908 7

• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

38,5 x 33,5 x 36 cm
• Peso líquido: 4,8312 kg
• Peso bruto: 10,06 kg
• Tara: 5,2288 kg
• EAN: 87 12581 37910 0
• Número de embalagens para o consumidor: 72

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 37 x 5 x 16,9 cm
• Peso bruto: 0,775 kg
• Peso líquido: 0,4026 kg
• Tara: 0,3724 kg
• EAN: 87 12581 37909 4
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