
 

 

Philips
Limpeza radial CD/DVD

Com líquido

SAC2540
Limpe e proteja os seus discos

e cuide do seu leitor de CD/DVD
Uma limpeza regular prolonga a vida dos seus discos e protege o leitor. Remova pó, 
sujidade, manchas e outros resíduos dos discos sem os riscar. Líquido de limpeza especial 
antiestático incluído. Para a maioria dos CD, CD-ROM e DVD

Mantenha a qualidade original de som e vídeo
• Acção de limpeza radial segura e fácil

Proteja o seu leitor de CD/DVD
• Almofada de microfibras para limpeza



 Almofada de microfibras para limpeza
Esta almofada de limpeza é feita de um material 
especial de microfibra. Funciona em conjunto com o 
líquido de limpeza antiestático, para garantir que os 
seus discos sejam limpos de forma segura e estejam 
sempre sem pó ou sujidade.

Acção de limpeza radial
Limpe e proteja os seus discos com esta acção de 
limpeza radial segura e fácil, que elimina a sujidade, o 
pó e o lixo existentes no disco.
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Especificações Técnicas
• Conteúdos: Líquido de Limpeza, 30 ml

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

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

Acessórios
• Manual do utilizador: 14 idiomas

Dados da embalagem
• Quantidade: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95901 8
• Peso bruto: 0,18 kg
• Tara: 0,04 kg
• Peso líquido: 0,14 kg
• Largura: 159 mm
• Altura: 35 mm
• Comprimento: 248 mm

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95984 1
• Quantidade: 72
• Peso bruto: 18,16 kg
• Tara: 1,48 kg
• Peso líquido: 16,68 kg
• Largura: 392 mm
• Altura: 565 mm
• Comprimento: 630 mm

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95983 4
• Quantidade: 6
• Peso bruto: 1,38 kg
• Tara: 0,34 kg
• Peso líquido: 1,04 kg
• Largura: 165 mm
• Altura: 180 mm
• Comprimento: 375 mm
•
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