
 

Philips
Kit de optimizare a PC-ului

SPC3520
Optimizaţi-vă PC-ul

Tot ceea ce vă trebuie pentru a curăţa şi întreţine PC-ul: soluţie de curăţare a ecranului 
notebook-ului şi soluţie de curăţare a lentilelor CDRom-ului.

Bucuraţi-vă de un ecran imaculat
• Gel de curăţare care nu lasă urme pentru ecrane imaculate
• Cârpa din microfibră, fără scame curăţă sigur și complet

Curăţaţi ecranul în siguranţă
• Formulă sigură, care nu permite scurgerile
• Perie de curăţare a tastaturii

Ușor de utilizat
• Instrucţiunile vocale sunt oferite în 14 limbi
 



 Instrucţiuni vocale
Instrucţiunile vocale de pe acest kit de curăţare 
pentru CD playere vă îndrumă pe parcursul 
procesului de curăţare în una din cele 14 limbi 
furnizate.

Gel de curăţare care nu lasă urme
Bucuraţi-vă de un ecran imaculat cu acest gel de 
curăţare care nu lasă urme, conceput special pentru 
a nu lăsa niciun semn pe ecran.

Cârpă din microfibră, fără scame
Curăţaţi-vă complet și în siguranţă ecranul cu această 
cârpă din microfibră, fără scame, creată pentru 
eliminarea prafului, a murdăriei și a amprentelor fără 
a lăsa nimic în urmă.

Formulă care nu permite scurgerile
Această formulă fără scurgeri permite pulverizarea 
facilă pe ecran și ștergerea. Nu permite nicio 
scurgere, păstrând echipamentele dvs. sigure și 
uscate.
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Informaţii ambalaj
• Cantitate: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33409 3
• Greutate brută: 0,190 kg
• Greutate proprie: 0,04 kg
• Greutate netă: 0.150 kg
• Lungime: 250 mm
• Lăţime: 160 mm
• Înălţime: 30 mm

Cutie interioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33450 5
• Cantitate: 6
• Greutate brută: 1,26 kg
• Greutate proprie: .26 kg

• Greutate netă: 1,00 kg
• Lungime: 255 mm
• Lăţime: 145 mm
• Înălţime: 170 mm

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33451 2
• Cantitate: 72
• Greutate brută: 16,38 kg
• Greutate proprie: 2.68 kg
• Greutate netă: 13.7 kg
• Lungime: 540 mm
• Lăţime: 445 mm
• Înălţime: 365 mm
•
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