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Tekniske specifikationer
• Indhold: Rensevæske, 30 ml

Lagringsmedie
• Understøttede formater: 8 cm diske, CD-Audio, 

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

Tilbehør
• Brugervejledning: 14 sprog

Emballagedata
• Mængde: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95900 1
• Bruttovægt: 0,36 kg
• Taravægt: 0,06 kg
• Nettovægt: 0,3 kg
• Bredde: 220 mm
• Højde: 38 mm
• Længde: 313 mm

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95990 2
• Mængde: 48
• Bruttovægt: 21,9 kg
• Taravægt: 1,48 kg
• Nettovægt: 20,42 kg
• Bredde: 410 mm
• Højde: 514 mm
• Længde: 670 mm

Indvendig emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95989 6
• Mængde: 6
• Bruttovægt: 2,52 kg
• Taravægt: 0,36 kg
• Nettovægt: 2,16 kg
• Bredde: 190 mm
• Højde: 240 mm
• Længde: 320 mm
•

Komplet rensningssystem
CD og DVD  

Specifikationer

Udgivelsesdato  
2008-09-24

Version: 3.0.7

12 NC: 9082 100 07886
EAN: 87 10895 95900 1

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
SAC2

Interess

Dry-Brus
Dry-Brush-r
osv. fra lase
optimalt.

Rensepud
Denne rens
mikrofiberm
sikrer den, 
fortsætter m

Radial re
Renser og b
nemme rad
fra diskene

Stemmei
Stemmeins
linserenser 
af de 14 sp
550/10

ante pro

h-system
engøringssy
rlinser i CD

e af mikr
epude er la
ateriale. Sa

at dine disk
ed at være

nsning
eskytter din
iale rensnin
.

nstruktio
truktionerne
guider dig ig
rog, der ka
stemet fjerner sikkert støv, snavs 
/DVD-afspillere, så de fungerer 

ofiber
vet af et specielt 
mmen med en antistatisk væske 
e renses sikkert, og at de 
 fri for støv og skidt.

e diske med denne sikre og 
g, der fjerner skidt, støv og andet 

ner
 på denne brugervenlige CD-
ennem rensningsprocessen på et 
n vælges mellem.
dukter

http://www.philips.com

