
 

 

Philips
Система за пълно 
почистване

• CD и DVD

SAC2550W
Всичко необходимо за почистване на CD/DVD
Поддържайте оборудването си в отлично състояние
Редовното почистване на вашите CD и DVD дискове и плейърите удължава живота на 

дисковете и предпазва вашите плейъри. Редовното почистване на дисковете и лещата на 

плейъра осигурява и най-добра работа на вашето оборудване. Всичко за тази цел вече се 

предлага в един комплект.

Почиствайте и пазете дисковете си и устройството
• Микрофибърна възглавничка за почистване

Запазете оригиналното качество на звука и видеото
• Система за безопасно сухо почистване
• Безопасно и лесно радиално почистване

Лесна употреба
• Гласови указания на 14 езика



 Система за сухо почистване
Системата за сухо почистване премахва 
безопасно прах, частици и други замърсявания от 
лещите на лазерите на CD/DVD плейърите, 
поддържайки ги чисти и отлично работещи.

Микрофибърна възглавничка за 
почистване
Тази почистваща възглавничка е направена от 
специален микрофибърен материал. Тя действа 
заедно с антистатичната почистваща течност, за 
да осигури безопасно почистване на дисковете 
ви и запазването им без прах и замърсявания.

Радиално почистване
Почиствайте и предпазвайте дисковете си с това 
устройство за радиално почистване, което 
изчиства от дисковете праха, замърсяванията и 
частиците.

Гласови указания
Гласовите указания от това лесно за използване 
ръководство за почистване на лещата на CD 
устройства ви напътства в процеса на почистване 
на един от включените 14 езика.
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Технически спецификации
• Съдържание: Почистваща течност, 30 мл

Носители за съхранение на данни
• Поддържани формати: 8 см дискове, CD-Audio, 

CD-Rewritable (презаписваеми), CD-ROM, 
DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo CD (диск с 
фотоси), Лазерен диск

Аксесоари
• Ръководство за потребителя: 14 езика

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

22,1 x 31,4 x 3,8 см

• Нето тегло: 0,233 кг
• Бруто тегло: 0,355 кг
• Тегло с опаковката: 0,122 кг
• EAN: 87 12581 37971 1
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 33,5 x 19,6 x 25 см
• Нето тегло: 1,398 кг
• Бруто тегло: 2,445 кг
• Тегло с опаковката: 1,047 кг
• EAN: 87 12581 37973 5
• Брой потребителски опаковки: 6
•
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