
 

 

Philips
Compleet 
schoonmaaksysteem

CD's en DVD's

SAC2550
Alles wat u nodig hebt om CD's/DVD's schoon te maken
Continue topprestaties
Als u uw CD's, DVD's en spelers regelmatig schoonmaakt, verlengt u de levensduur van uw discs en 

beschermt u uw spelers. Bovendien bent u verzekerd van optimale prestaties van uw apparatuur als u 

de discs en lens van de speler regelmatig schoonmaakt. Nu alle benodigdheden in één pakket.

Uw discs en apparaten schoonmaken en beschermen
• Microfiber-schoonmaakpad

Originele geluids- en videokwaliteit houden
• Veilig reinigingssysteem met droge borstels
• Veilige, eenvoudige radiale schoonmaakbehandeling

Eenvoudig te gebruiken
• Spraakinstructies in 14 talen



 Drogeborstelsysteem
Het reinigingssysteem met droge borstels verwijdert 
op een veilige manier stof, vuil en andere vervuilende 
stoffen van de lens van de laser, waarna de CD/DVD-
speler weer schoon is en optimaal presteert.

Microfiber-schoonmaakpad
Deze schoonmaakpad is gemaakt van een speciaal 
microfiber-materiaal. Goed te gebruiken in 
combinatie met antistatische schoonmaakvloeistof, 
zodat u uw discs veilig stof- en vuilvrij kunt maken.

Radiale schoonmaakbehandeling
Maak uw discs schoon en bescherm ze met deze 
veilige, eenvoudige radiale schoonmaakbehandeling 
waarmee uw discs stof- en vuilvrij worden.

Spraakinstructies
De spraakinstructies van deze gebruiksvriendelijke 
CD-lensreiniger helpen u in een van de 14 talen bij 
het schoonmaken.
SAC2550/10

Kenmerken
Publicatiedatum  
2019-04-24

Versie: 3.0.7

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

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Technische specificaties
• Inhoud: Schoonmaakvloeistof, 30 ml

Opslagmedia
• Ondersteunde formaten: Discs van 8 cm, CD-

audio, Herschrijfbare CD, CD-ROM, DVD-ROM, 
DVD/R, DVD/RW, Foto-CD, Laserdisc

Accessoires
• Gebruiksaanwijzing: 14 talen

Gegevens van de verpakking
• Hoeveelheid: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95900 1
• Brutogewicht: 0,36 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,06 kg
• Nettogewicht: 0,3 kg
• Breedte: 220 mm
• Hoogte: 38 mm
• Lengte: 313 mm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95990 2
• Hoeveelheid: 48
• Brutogewicht: 21,9 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,48 kg
• Nettogewicht: 20,42 kg
• Breedte: 410 mm
• Hoogte: 514 mm
• Lengte: 670 mm

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95989 6
• Hoeveelheid: 6
• Brutogewicht: 2,52 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,36 kg
• Nettogewicht: 2,16 kg
• Breedte: 190 mm
• Hoogte: 240 mm
• Lengte: 320 mm
•
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