
 

 

Philips
Čistič CD/DVD

Neabrazívny
Nezanechávajúci vlákna

SAC2520W
Bezpečne čistí disky CD a DVD

Táto neabrazívna utierka z mikrovlákien, ktorá nezanecháva vlákna, bezpečne očistí disky 
CD, DVD a CD-ROM. Odstráni prach, špinu a iné nečistoty bez poškriabania. 
Opakovane použiteľná a vhodná na pranie pre zvýšenie vášho pohodlia.

Uchovajte originálnu kvalitu zvuku a videa
• Antistatická kvapalina, ktorá odstraňuje špinu a prach

Čistite a ochráňte vaše prehrávače CD a DVD
• Utierka z mikrovlákien, ktorá nezanecháva vlákna, čistí bezpečne a dôkladne

Používajte znova a znova
• Opak. použ. utierka z mikrovlákien, ktorá nezanech. vlákna a je vho. na pranie



 Mokré čistenie
Antistatická kvapalina, ktorá nepoškodzuje 
elektronické a mechanické časti a je vhodná na 
utieranie diskov a čistenie hláv magnetofónov a 
rekordérov VHS.

Utierka z mikrovlákien nezanech. vlákna
Pomocou tejto utierky z mikrovlákien, ktorá 
nezanecháva vlákna, bezpečne a dôkladne vyčistíte 
vašu obrazovku, pretože je navrhnutá pre dokonalé 
odstraňovanie prachu, nečistôt a otlačkov prstov bez 
toho, aby za sebou zanechávala nejaké stopy.

Opakovane použ. utierka vhod. na 
pranie
Túto opakovane použiteľnú utierku z mikrovlákien je 
možné jemne prať vo vode s trochou mydla a 
následne nechať vyschnúť na vzduchu. Môžete ju 
preto používať znova a znova.
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Technické špecifikácie
• Obsah: Čistiaca tekutina, 18ml

Pamäťové médium
• Podporované formáty: 8 cm disky, Zvukový CD 

disk, Prepisovateľný CD disk, Disk CD-ROM, 
DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo CD

Príslušenstvo
• Manuál používateľa: 14 jazykov

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 15 9 x 24,8 x 1.3 cm
• Čistá hmotnosť: 0,0671 kg
• Hmotnosť brutto: 0,1058 kg
• Hmotnosť obalu: 0,0387 kg
• EAN: 87 12581 37908 7

• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 38,5 x 33,5 x 36 cm
• Čistá hmotnosť: 4,8312 kg
• Hmotnosť brutto: 10,06 kg
• Hmotnosť obalu: 5,2288 kg
• EAN: 87 12581 37910 0
• Počet spotrebiteľských balení: 72

Vnútorný kartón
• Počet spotrebiteľských balení: 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 37 x 5 x 16 9 cm
• Hmotnosť brutto: 0,775 kg
• Čistá hmotnosť: 0,4026 kg
• Hmotnosť obalu: 0,3724 kg
• EAN: 87 12581 37909 4
•
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