
 

 

Philips
kit sintonizador para PC

SPC3520
Deixe seu PC sempre limpo!

Tudo de que você precisa para limpar e fazer a manutenção do seu PC: limpador de tela 
de CRT/LCD e limpador de lente para CD Rom.

Tenha uma tela impecavelmente limpa
• Gel de limpeza antiestático e anti-resíduos para telas impecavelmente limpas
• A flanela de microfibra limpa totalmente sua tela

Limpe sua tela com segurança
• Fórmula segura, que não produz pingos
• Escova para limpeza de teclados

Fácil de usar
• Instruções por voz em 14 idiomas



 Instruções por voz
As instruções por voz (em um dos 14 idiomas) 
contidas neste limpador de lente para CD Rom 
orientam no processo de limpeza.

Gel de limpeza que não deixa marcas
Tenha uma tela impecavelmente limpa com este gel 
de limpeza antiestático, formulado especialmente 
para não deixar nenhum tipo de resíduo em sua tela.

Tecido de microfibra sem fiapos
Limpe sua tela com maior segurança com este tecido 
de microfibra, criado para eliminar poeira, sujeira e 
impressões digitais sem deixar qualquer marca.

Fórmula que não produz pingos
Fórmula segura, sem pingos, fácil de espalhar e 
limpar, para manter seu equipamento seco e seguro.
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Dados da embalagem
• Quantidade: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33409 3
• Peso bruto: 0,190 kg
• Peso da embalagem: 0,04 kg
• Peso líquido: 0,150 kg
• Comprimento: 250 mm
• Largura: 160 mm
• Altura: 30 mm

Embalagem interna
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33450 5
• Quantidade: 6
• Peso bruto: 1,26 kg
• Peso da embalagem: 0,26 kg

• Peso líquido: 1,00 kg
• Comprimento: 255 mm
• Largura: 145 mm
• Altura: 170 mm

Embalagem externa
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33451 2
• Quantidade: 72
• Peso bruto: 16,38 kg
• Peso da embalagem: 2.68 kg
• Peso líquido: 13,7 kg
• Comprimento: 540 mm
• Largura: 445 mm
• Altura: 365 mm
•

Especificações
Kit sintonizador para PC
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