
 

 

Philips
Systém kompletního 
čištění

• CD a DVD

SAC2550W
Vše, co potřebujete k čištění disků CD/DVD
Zajištění maximálního výkonu zařízení
Pravidelné čištění disků CD, DVD a přehrávačů prodlužuje životnost disků a chrání vaše 
přehrávače. Pravidelné čištění disků a optiky přehrávače zajišťuje maximální výkon vašeho 
zařízení. Vše nyní dostanete v jednom balení.

Čištění a ochrana disků a zařízení
• Čisticí poduška z mikrovlákna

Zachování originální kvality zvuku a videa
• Bezpečný čisticí systém suchých kartáčů
• Bezpečná a snadná radiální čisticí funkce

Snadné použití
• Hlasové pokyny jsou k dispozici ve 14 jazycích.



 Systém suchých kartáčů
Čisticí systém suchých kartáčů bezpečně odstraňuje 
prach, usazeniny a další nečistoty z optiky laseru 
přehrávače CD/DVD a zanechává jej čistý a 
optimálně výkonný.

Čisticí poduška z mikrovlákna
Tato čisticí poduška je vyrobena ze speciálního 
mikrovlákna. Používá se společně s antistatickou 
čisticí tekutinou k zajištění bezpečného čištění disků 
a jejich udržení v bezprašném a čistém stavu.

Radiální čisticí funkce
Čistěte a chraňte svoje disky pomocí této bezpečné 
a snadné radiální čisticí funkce, která zbavuje disky 
nečistot, prachu a usazenin.

Hlasové pokyny
Hlasové pokyny na tomto snadno použitelném čističi 
optiky CD vás provedou procesem čištění v jednom 
ze 14 jazyků.
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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

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 22,1 x 31,4 x 3,8 cm
• Čistá hmotnost: 0,233 kg

• Hrubá hmotnost: 0,355 kg
• Hmotnost obalu: 0,122 kg
• EAN: 87 12581 37971 1
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 33,5 x 19,6 x 25 cm
• Čistá hmotnost: 1,398 kg
• Hrubá hmotnost: 2,445 kg
• Hmotnost obalu: 1,047 kg
• EAN: 87 12581 37973 5
• Počet spotřebitelských balení: 6
•

Specifikace
Systém kompletního čištění
CD a DVD
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