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Μαντηλάκια καθαρισμού 
οθόνης

LCD/ LED/ Plasma
Μαντηλάκια

SVC1112
Καθαρίζει την οθόνη σας γρήγορα 

και αποτελεσματικά
Αυτά τα υγρά μαντηλάκια αποτελούν την ιδανική λύση για να απομακρύνετε με ασφάλεια τη 
σκόνη, τις ακαθαρσίες, τους λεκέδες και τις δαχτυλιές από οποιαδήποτε οθόνη. Η σύνθεσή 
τους κατά του στατικού ηλεκτρισμού απωθεί τη σκόνη. Περιλαμβάνει 100 υγρά μαντηλάκια.

Απολαύστε πεντακάθαρη οθόνη
• Η αντιστατική σύνθεση απομακρύνει τη σκόνη

Καθαρίστε με ασφάλεια την οθόνη σας
• Υγρά για να αφαιρούν τη βρομιά και τους λεκέδες.



 Αντιστατική σύνθεση
Η αντιστατική σύνθεση αποτελεί την ιδανική λύση 
για την αφαίρεση σκόνης από τις οθόνες, τις 
τηλεοράσεις και άλλες επιφάνειες.

Υγρά μαντηλάκια
Αυτά τα μαντηλάκια έχουν εμποτιστεί με ένα 
ειδικό διάλυμα για να καθαρίζουν με ασφάλεια τις 
οθόνες των συσκευών σας. Εσείς απλώς 
χρησιμοποιήστε τα για να σκουπίσετε τη βρομιά, 
τους λεκέδες και τα αποτυπώματα.
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Τεχνικές προδιαγραφές
• Περιεχόμενα: Μαντηλάκια καθαρισμού, 100 
τεμάχια

Αξεσουάρ
• Εγχειρίδιο χρήσεως: 15 γλώσσες

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

7,8 x 17" x 7,8 εκ.
• Μεικτό βάρος: 0,255 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,252 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,003 κ.

• EAN: 87 12581 56456 8
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα

Εξωτερική συσκευασία
• Μεικτό βάρος: 1,75 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

19,8 x 18,6 x 26,9 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,512 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,238 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• GTIN: 1 87 12581 56456 5
•

Προδιαγραφές
Μαντηλάκια καθαρισμού οθόνης
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