
 

Philips
Ladiaca súprava pre PC

SPC3520
Vylaďte si PC

Všetko, čo potrebujete na čistenie a údržbu vášho PC: čistič obrazovky prenosného 
počítača a čistič CD optiky.

Vychutnajte si obrazovku bez šmúh
• Bezšmuhový čistiaci gél pre obrazovky bez šmúh
• Utierka z mikrovlákien, ktorá nezanecháva vlákna, čistí bezpečne a dôkladne

Bezpečne vyčistite svoju obrazovku
• Bezpečné zloženie bez kvapkania
• Kefka na čistenie klávesnice

Jednoduché používanie
• Hlasové pokyny v 14 jazykoch
 



 Hlasové pokyny
Hlasové pokyny tohto ľahko použiteľného čističa 
CD optiky vás budú sprevádzať procesom čistenia v 
jednom zo 14 dodaných jazykov.

Bezšmuhový čistiaci gél
Vychutnajte si obrazovku bez šmúh vďaka tomuto 
bezšmuhovému čistiacemu gélu, ktorý je špeciálne 
navrhnutý, aby nezanechával na obrazovke žiadne 
zvyšky.

Utierka z mikrovlákien nezanech. vlákna
Pomocou tejto utierky z mikrovlákien, ktorá 
nezanecháva vlákna, bezpečne a dôkladne vyčistíte 
vašu obrazovku, pretože je navrhnutá pre dokonalé 
odstraňovanie prachu, nečistôt a otlačkov prstov bez 
toho, aby za sebou zanechávala nejaké stopy.

Zloženie bez kvapkania
Toto zloženie bez kvapkania sa jednoducho nastrieka 
na obrazovku a následne sa utrie. Nehrozí žiadne 
kvapkanie, aby sa vaše vybavenie udržiavalo v bezpečí 
a suché.
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Údaje o balení
• Množstvo: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33409 3
• Hmotnosť brutto: 0,190 kg
• Hmotnosť obalu: 0 04 kg
• Netto hmotnosť: 0 150 kg
• Dĺžka: 250 mm
• Šírka: 160 mm
• Výška: 30 mm

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33450 5
• Množstvo: 6
• Hmotnosť brutto: 1,26 kg
• Hmotnosť obalu: ,26 kg

• Netto hmotnosť: 1,00 kg
• Dĺžka: 255 mm
• Šírka: 145 mm
• Výška: 170 mm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33451 2
• Množstvo: 72
• Hmotnosť brutto: 16,38 kg
• Hmotnosť obalu: 2 68 kg
• Netto hmotnosť: 13 7 kg
• Dĺžka: 540 mm
• Šírka: 445 mm
• Výška: 365 mm
•

Technické údaje
Ladiaca súprava pre PC
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