
še, co potřebujete k čištění disků CD/DV
V

Zajištění

Pravidelné č

přehrávače. 

zařízení. Vše

Čištěn
• Čist

Zacho
• Bezp
• Bezp

Snadn
• Hlas
D

 maximálního výkonu zařízení

ištění disků CD, DVD a přehrávačů prodlužuje životnost disků a chrání vaše 

Pravidelné čištění disků a optiky přehrávače zajišťuje maximální výkon vašeho 

 nyní dostanete v jednom balení.

í a ochrana disků a zařízení
icí poduška z mikrovlákna

vání originální kvality zvuku a videa
ečný čisticí systém suchých kartáčů
ečná a snadná radiální čisticí funkce

é použití
ové pokyny jsou k dispozici ve 14 jazycích.
 

Philips
Systém kompletního 
čištění

CD a DVD

SAC2550



 

Technické údaje
• Obsah: Čisticí kapalina, 30 ml

Úložná média
• Podporované formáty: 8cm disky, CD-Audio, CD-

Rewritable (přepisovací), CD-ROM, DVD-ROM, 
DVD/R, DVD/RW, Photo CD, Laserový disk

Příslušenství
• Uživatelský manuál: 14 jazyků

Údaje na obalu
• Množství: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95900 1
• Hrubá hmotnost: 0,36 kg
• Hmotnost obalu: 0,06 kg
• Čistá hmotnost: 0,3 kg
• Šířka: 220 mm
• Výška: 38 mm
• Délka: 313 mm

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95990 2
• Množství: 48
• Hrubá hmotnost: 21,9 kg
• Hmotnost obalu: 1,48 kg
• Čistá hmotnost: 20 42 kg
• Šířka: 410 mm
• Výška: 514 mm
• Délka: 670 mm

Vnitřní krabice
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95989 6
• Množství: 6
• Hrubá hmotnost: 2,52 kg
• Hmotnost obalu: 0,36 kg
• Čistá hmotnost: 2 16 kg
• Šířka: 190 mm
• Výška: 240 mm
• Délka: 320 mm
•
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