
 

Philips
Комплект за настройка на 
компютър

SPC3520
Настройвайте компютъра си

Всичко, от което се нуждаете, за да почиствате и поддържате компютъра си: 
комплект за почистване на екрана на лаптоп и комплект за почистване на лещата 
на компактдискови устройства.

Работете на екран без петна
• Почистващ гел без струйки за екрани без петна
• Платът от микрофибри без власинки почиства безопасно и щателно

Почиствайте безопасно екрана си
• Безопасна формула без капки
• Четка за почистване на клавиатура

Лесна употреба
• Гласови указания на 14 езика
 



 Гласови указания
Гласовите указания от това лесно за използване 
ръководство за почистване на лещата на CD 
устройства ви напътства в процеса на почистване 
на един от включените 14 езика.

Почистващ гел без струйки
Работете на екран без петна с този почистващ гел 
без образуване на струйки, който е със специална 
формула, предотвратяваща каквито и да е 
остатъци по екрана.

Плат от микрофибри без власинки
Почиствайте безопасно и щателно екрана си с 
тази тъкан от микрофибри, създадена за 
премахване без остатък на прах, замърсявания и 
отпечатъци от пръсти.

Формула без капки
Тази смес без капки се впръсква лесно върху 
екрана, след което се изтрива. Тя не образува 
капки и така запазва уредите ви сухи и в 
безопасност.
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Данни за опаковката
• Количество: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33409 3
• Бруто тегло: 0,190 кг
• Тегло с опаковката: 0,04 кг
• Нето тегло: 0,150 кг
• Дължина: 250 мм
• Ширина: 160 мм
• Височина: 30 мм

Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33450 5
• Количество: 6
• Бруто тегло: 1,26 кг
• Тегло с опаковката: 0,26 кг

• Нето тегло: 1,00 кг
• Дължина: 255 мм
• Ширина: 145 мм
• Височина: 170 мм

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33451 2
• Количество: 72
• Бруто тегло: 16,38 кг
• Тегло с опаковката: 2,68 кг
• Нето тегло: 13,7 кг
• Дължина: 540 мм
• Ширина: 445 мм
• Височина: 365 мм
•
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