
 

 

Philips
Popoln sistem za čiščenje

• CD-jev in DVD-jev

SAC2550W
Vse, kar potrebujete za čiščenje CD-jev/DVD-jev
Ohranite opremo v vrhunski formi
Z rednim čiščenjem CD-jev, DVD-jev in predvajalnikov podaljšate življenjsko dobo plošč 
in zaščitite predvajalnike. Redno čiščenje plošč in leč predvajalnikov zagotavlja tudi 
optimalno delovanje opreme. Zdaj vam je vse na voljo v enem paketu.

Očistite in zaščitite plošče in naprave
• Čistilna blazinica iz mikrovlaken

Ohranite prvotno kakovost zvoka in slike
• Varen čistilni sistem s suhimi ščetkami
• Varno in enostavno vrtljivo čiščenje

Enostavna uporaba
• Glasovna navodila v 14 jezikih



 Sistem s suhimi ščetkami
Čistilni sistem s suhimi ščetkami varno odstrani prah, 
drobne delce in drugo umazanijo z laserske leče 
predvajalnikov CD/DVD, tako da lahko očiščeni 
delujejo optimalno.

Čistilna blazinica iz mikrovlaken
Ta čistilna blazinica je izdelana iz posebnih 
mikrovlaken. Deluje skupaj z protistatično tekočino 
za čiščenje ter zagotavlja varno čiščenje vaših plošč, 
na katerih ne bo več prahu in umazanije.

Vrtljivo čiščenje
Očistite in zaščitite svoje plošče s tem varnim in 
enostavnim čiščenjem, ki s plošč odstrani umazanijo, 
prah in druge delce.

Glasovna navodila
Glasovna navodila za uporabo tega enostavnega 
čistilnika leč predvajalnika CD vas vodi čez postopek 
čiščenja v enem od 14 razpoložljivih jezikov.
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Tehnične specifikacije
• Vsebina: Tekočina za čiščenje, 30 ml

Pomnilniški mediji
• Podprti formati: 8 cm plošče, CD-Audio, Prepisljiva 

CD plošča, CD-ROM, DVD-ROM, DVD/R, DVD/
RW, slikovni CD, Laserska plošča

Pribor
• Uporabniški priročnik: 14 jezikov

Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

22,1 x 31,4 x 3,8 cm

• Neto teža: 0,233 kg
• Bruto teža: 0,355 kg
• Teža embalaže: 0,122 kg
• EAN: 87 12581 37971 1
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Karton

Zunanja škatla
• Outer carton (L x Š x V): 33,5 x 19,6 x 25 cm
• Neto teža: 1,398 kg
• Bruto teža: 2,445 kg
• Teža embalaže: 1,047 kg
• EAN: 87 12581 37973 5
• Število komercialnih pakiranj: 6
•

Specifikacije
Popoln sistem za čiščenje
CD-jev in DVD-jev

http://www.philips.com

