
 

Philips
Rengöringspaket för 
datorer

SPC3520
Rengör din dator

Allt du behöver för att rengöra och skydda din dator: skärmrengörare för bärbara datorer 
och rengörings-CD.

Njut av en fläckfri skärm
• Rengöringsgel som inte lämnar ränder för fläckfria skärmar
• Luddfri mikrofiberduk rengör säkert och grundligt

Rengör skärmen säkert
• Säker, droppfri vätska
• Rengöringsborste för tangentbordet

Lättanvänd
• Röstinstruktioner på 14 olika språk
 



 Röstinstruktioner
Röstinstruktionerna på den här lättanvända 
rengörings-CD:n guidar dig genom 
rengöringsprocessen på ett av de 14 språken.

Rengöringsgel som inte lämnar ränder
Njut av en fläckfri skärm med den här 
rengöringsgelen som inte lämnar ränder. Den är 
särskilt utformad för att inte lämna några rester på 
skärmen.

Luddfri mikrofiberduk
Rengör din skärm säkert och grundligt med den här 
luddfria mikrofiberduken som är gjord för att ta bort 
damm, smuts och fingeravtryck utan att lämna 
någonting efter sig.

Droppfri vätska
Den droppfria vätskan sprejas enkelt på skärmen och 
torkas sedan av. Den droppar inte så utrustningen 
hålls skyddad och torr.
SPC3520/10

Funktioner
Publiceringsdatum  
2009-08-11

Version: 1.4.6

12 NC: 8670 000 29901
EAN: 87 12581 33409 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
Förpackningsinformation
• Kvantitet: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33409 3
• Bruttovikt: 0,190 kg
• Taravikt: 0,04 kg
• Nettovikt: 0,150 kg
• Längd: 250 mm
• Bredd: 160 mm
• Höjd: 30 mm

Inre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33450 5
• Kvantitet: 6
• Bruttovikt: 1,26 kg
• Taravikt: 0,26 kg

• Nettovikt: 1,00 kg
• Längd: 255 mm
• Bredd: 145 mm
• Höjd: 170 mm

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33451 2
• Kvantitet: 72
• Bruttovikt: 16,38 kg
• Taravikt: 2,68 kg
• Nettovikt: 13,7 kg
• Längd: 540 mm
• Bredd: 445 mm
• Höjd: 365 mm
•
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