
 

Philips
Zestaw konserwacyjny do 
komputera

SPC3520
Zadbaj o swój komputer

Wszystko, czego potrzebujesz do czyszczenia i konserwacji komputera: ściereczka do 
ekranu notebooka i płyta czyszcząca do napędu CD-ROM.

Ciesz się nienagannie czystym ekranem
• Żel czyszczący do czyszczenia ekranów
• Niestrzępiąca się ściereczka z mikrofibry czyści bezpiecznie i dokładnie

Czyść ekran bez narażania sprzętu
• Wygodny w użyciu środek czyszczący w sprayu
• Szczoteczka do czyszczenia klawiatury

Łatwa obsługa
• Instrukcje głosowe w 14 językach
 



 Instrukcje głosowe
Proste instrukcje głosowe zawarte na płycie CD do 
czyszczenia soczewek prowadzą przez proces 
czyszczenia w jednym z 14 języków.

Żel czyszczący niepozostawiający smug
Ten specjalnie opracowany żel czyszczący dokładnie 
czyści ekran, nie pozostawiając na nim żadnych plam 
ani smug.

Niestrzępiąca się ścierka z mikrofibry
Dzięki tej niepozostawiająca włókien ściereczce z 
mikrofibry, całkowicie usuwającej kurz, ślady palców 
i inne zabrudzenia możesz bezpiecznie i dokładnie 
wyczyścić ekran swojego urządzenia.

Środek czyszczący w sprayu
Środek w sprayu pozwala na bezpieczne czyszczenie 
sprzętu bez narażania go na skapujący płyn, który po 
przedostaniu się do jego wnętrza mógłby go 
uszkodzić.
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Dane opakowania
• Ilość: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33409 3
• Waga brutto: 0,190 kg
• Ciężar opakowania: 0,04 kg
• Waga netto: 0,150 kg
• Długość: 250 mm
• Szerokość: 160 mm
• Wysokość: 30 mm

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33450 5
• Ilość: 6
• Waga brutto: 1,26 kg
• Ciężar opakowania: 0,26 kg

• Waga netto: 1,00 kg
• Długość: 255 mm
• Szerokość: 145 mm
• Wysokość: 170 mm

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33451 2
• Ilość: 72
• Waga brutto: 16,38 kg
• Ciężar opakowania: 2,68 kg
• Waga netto: 13,7 kg
• Długość: 540 mm
• Szerokość: 445 mm
• Wysokość: 365 mm
•
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