
 

 

Philips
Pc-opgraderingskit

SPC3520
Opgrader din PC

Alt, hvad du behøver til rengøring og vedligeholdelse af din PC: Notebook-skærmrenser 
og CD-ROM-objektivrenser.

Nyd en skærm uden pletter
• Stribefri rensegel gør skærmen fuldstændig ren
• Mikrofiberklud, der ikke fnugger, giver sikker og grundig rengøring

Sikker rensning af din skærm
• Sikker, drypfri løsning
• Rensebørste til tastatur

Nem at anvende
• Stemmeinstruktioner på 14 sprog



 Stemmeinstruktioner
Stemmeinstruktionerne på denne brugervenlige CD-
linserenser guider dig igennem rensningsprocessen 
på et af de 14 sprog, der kan vælges mellem.

Stribefri rensegel
Nyd en fuldstændig ren skærm takket være denne 
stribefri rensegel, der er særligt udviklet til ikke at 
efterlade nogen form for rester på skærmen.

Mikrofiberklud, der ikke fnugger
Rengør din skærm sikkert og grundigt med denne 
mikrofiberklud, der ikke fnugger. Kluden er designet 
til grundigt at fjerne støv, snavs og fingeraftryk.

Drypfri løsning
Denne drypfri løsning kan let sprayes på skærmen og 
derefter tørres af. Da den er totalt drypfri, vil dit 
udstyr vedblive med at være tørt og intakt.
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Emballagedata
• Mængde: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33409 3
• Bruttovægt: 0,190 kg
• Taravægt: 0,04 kg
• Nettovægt: 0,150 kg
• Længde: 250 mm
• Bredde: 160 mm
• Højde: 30 mm

Indvendig emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33450 5
• Mængde: 6
• Bruttovægt: 1,26 kg
• Taravægt: 0,26 kg

• Nettovægt: 1,00 kg
• Længde: 255 mm
• Bredde: 145 mm
• Højde: 170 mm

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33451 2
• Mængde: 72 timer
• Bruttovægt: 16,38 kg
• Taravægt: 2,68 kg
• Nettovægt: 13,7 kg
• Længde: 540 mm
• Bredde: 445 mm
• Højde: 365 mm
•
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