
 

 

Philips
Komplett 
rengöringssystem

• CD och DVD

SAC2550W
Allt du behöver för att rengöra CD-/DVD-skivor
Se till att utrustningen fungerar på bästa sätt
Regelbunden rengöring av CD- och DVD-skivor samt spelare förlänger skivornas livslängd 
och skyddar spelarna. Regelbunden rengöring av skivor och spelare gör också att 
utrustningen fungerar på bästa sätt. Nu får du allt i ett paket.

Rengör och skydda skivan och enheten
• Mikrofiberduk

Bibehåll ursprunglig ljud- och videokvalitet
• Säkert rengöringssystem med torr borste
• Säker och enkel radiell rengöring

Lättanvänd
• Röstinstruktioner på 14 olika språk



 System med torr borste
Med rengöringssystemet med en torr borste tar du 
på ett säkert sätt bort damm, skräp och annan smuts 
från CD-/DVD-spelarens laserlins så att den hålls ren 
och fungerar på bästa sätt.

Mikrofiberduk
Den här rengöringsduken är gjord av speciellt 
mikrofibermaterial. Den fungerar tillsammans med 
den antistatiska rengöringsvätskan så att du kan 
rengöra skivorna varsamt och se till att de hålls fria 
från damm och smuts.

Radiell rengöring
Rengör och skydda dina skivor med den här säkra 
och enkla radiella rengöringen som tar bort smuts, 
damm och skräp från skivor.

Röstinstruktioner
Röstinstruktionerna på den här lättanvända 
rengörings-CD:n guidar dig genom 
rengöringsprocessen på ett av de 14 språken.
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Tekniska specifikationer
• Innehåll: Rengöringsvätska, 30 ml

Lagring
• Användbara format: 8 cm skivor, CD-Audio, CD-

RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, 
Photo CD, Laserskiva

Tillbehör
• Bruksanvisning: 14 språk

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

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

• Nettovikt: 0,233 kg
• Bruttovikt: 0,355 kg
• Taravikt: 0,122 kg
• EAN: 87 12581 37971 1
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 33,5 x 19,6 x 25 cm
• Nettovikt: 1,398 kg
• Bruttovikt: 2,445 kg
• Taravikt: 1,047 kg
• EAN: 87 12581 37973 5
• Antal konsumentförpackningar: 6
•
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