
 

Philips
Komplett 
rengjøringssystem

CD og DVD

SAC2550W
Alt du trenger for å rengjøre CD/DVD

Hold utstyret i perfekt stand
Regelmessig rengjøring av CDer, DVDer og spillere forlenger levetiden på platene og 
beskytter spillerne. Regelmessig rengjøring av platene og linsen i spilleren sikrer også 
utmerket ytelse fra utstyret. Nå får du alt du trenger, i én pakke.

Rengjør og beskytt platen og enheten
• Rengjøringspute i mikrofiber

Bevar original lyd- og videokvalitet
• Sikkert tørrbørstesystem til rengjøring
• Sikker og enkel radiell rengjøringshandling

Lett å bruke
• Taleinstruksjoner på 14 språk
 



 Tørrbørstesystem
Dette tørrbørstesystemet til rengjøring fjerner 
sikkert støv, rester og andre partikler fra laserlinsen 
i CD-/DVD-spillere. De blir rene og fungerer 
optimalt.

Rengjøringspute i mikrofiber
Denne rengjøringsputen er laget av spesielt 
mikrofibermateriale. Det fungerer sammen med den 
antistatiske rengjøringsvæsken for å sikre at platene 
rengjøres sikkert og holdes rene for støv og skitt.

Radiell rengjøringshandling
Rengjør og beskytt platene dine med denne sikre og 
enkle radielle rengjøringshandlingen som fjerner 
skitt, støv og rester fra platene.

Taleinstruksjoner
Taleinstruksjonene på denne brukervennlige CD-
linserenseren veileder deg gjennom 
rengjøringsprosessen på ett av de 14 språkene som 
er inkludert.
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Tekniske spesifikasjoner
• Innhold: Rengjøringsmiddel, 30 ml

Lagringsmedium
• Støttede formater: 8-cm plater, CD-lyd, CD-

Rewritable, CD-ROM, DVD-ROM, DVD/R, DVD/
RW, Bilde-CD, Laserplate

Tilbehør
• Bruksanvisning: 14 språk

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 22,1 x 31,4 x 3,8 cm
• Nettovekt: 0,233 kg

• Bruttovekt: 0,355 kg
• Taravekt: 0,122 kg
• EAN: 87 12581 37971 1
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong

Ytre eske
• Yttereske (L x B x H): 33,5 x 19,6 x 25 cm
• Nettovekt: 1,398 kg
• Bruttovekt: 2,445 kg
• Taravekt: 1,047 kg
• EAN: 87 12581 37973 5
• Antall emballasjer: 6
•
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