
 

 

Philips
CD-/DVD-rengörare

Icke slipande
Luddfri

SAC2520W
Säker rengöring av CD- 

och DVD-skivor
Den här icke slipande, luddfria mikrofiberduken rengör på ett säkert sätt CD-, DVD- och 
CD-ROM-skivor. Den avlägsnar damm, skräp och annan smuts utan att repa. 
Återanvändningsbar och tvättbar för ökad bekvämlighet.

Bibehåll ursprunglig ljud- och videokvalitet
• Antistatisk vätska som tar bort smuts och damm

Rengör och skydda dina CD-/DVD-spelare
• Luddfri mikrofiberduk rengör säkert och grundligt

Använd om och om igen
• Luddfri, återanvändningsbar, tvättbar mikrofiberduk



 Våtrengöring
Antistatisk vätska som inte skadar några elektroniska 
eller mekaniska delar, och som lämpar sig för 
avtorkning av skivor och rengöring av 
inspelningshuvuden på kassett- och 
videobandspelare.

Luddfri mikrofiberduk
Rengör din skärm säkert och grundligt med den här 
luddfria mikrofiberduken som är gjord för att ta bort 
damm, smuts och fingeravtryck utan att lämna 
någonting efter sig.

Återanvändningsbar, tvättbar duk
Den här återanvändningsbara mikrofiberduken kan 
tvättas försiktigt med tvål och vatten och sedan 
lufttorkas. Du kan använda den om och om igen.
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Tekniska specifikationer
• Innehåll: Rengöringsvätska, 18 ml

Lagring
• Användbara format: 8 cm skivor, CD-Audio, CD-

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

Tillbehör
• Bruksanvisning: 14 språk

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

15,9 x 24,8 x 1,3 cm
• Nettovikt: 0,0671 kg
• Bruttovikt: 0,1058 kg
• Taravikt: 0,0387 kg
• EAN: 87 12581 37908 7

• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 38,5 x 33,5 x 36 cm
• Nettovikt: 4,8312 kg
• Bruttovikt: 10,06 kg
• Taravikt: 5,2288 kg
• EAN: 87 12581 37910 0
• Antal konsumentförpackningar: 72

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 37 x 5 x 16,9 cm
• Bruttovikt: 0,775 kg
• Nettovikt: 0,4026 kg
• Taravikt: 0,3724 kg
• EAN: 87 12581 37909 4
•
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