
 

 

Philips
Kit de manutenção para 
PC

SPC3520
Cuide do seu PC

Tudo aquilo de que necessita para limpar e cuidar do seu PC: kit de limpeza para ecrãs 
de computadores portáteis e lente de CD-ROM.

Desfrute de um ecrã imaculado
• Gel de limpeza para ecrãs imaculados
• Tecido de microfibras sem fios limpa com segurança e profundidade

Limpe o ecrã em segurança
• Fórmula segura antipingos
• Escova de limpeza para teclados

Fácil de utilizar
• Instruções de voz fornecidas em 14 línguas



 Instruções de voz
As instruções de voz neste sistema de limpeza para 
CDs de fácil utilização irão guiá-lo pelo processo de 
limpeza, numa das 14 línguas incluídas.

Gel de limpeza sem vestígios
Desfrute de um ecrã imaculado com este gel de 
limpeza , especialmente concebido para não deixar 
qualquer tipo de resíduos no ecrã.

Tecido de microfibras sem fios
Limpe o seu ecrã com segurança e profundidade com 
este tecido de microfibras, concebido para eliminar 
o pó, sujidade e dedadas sem deixar nada para trás.

Fórmula antipingos
Esta fórmula antipingos é fácil de vaporizar sobre o 
ecrã e, posteriormente, limpa. Sendo 
completamente antipingos, mantém o equipamento 
protegido e seco.
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Dados da embalagem
• Quantidade: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33409 3
• Peso bruto: 0,190 kg
• Tara: 0,04 kg
• Peso líquido: 0,150 kg
• Comprimento: 250 mm
• Largura: 160 mm
• Altura: 30 mm

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33450 5
• Quantidade: 6
• Peso bruto: 1,26 kg
• Tara: .26 kg

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

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33451 2
• Quantidade: 72
• Peso bruto: 16,38 kg
• Tara: 2,68 kg
• Peso líquido: 13,7 kg
• Comprimento: 540 mm
• Largura: 445 mm
• Altura: 365 mm
•
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Kit de manutenção para PC
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