
 

 

Philips
Kit de limpeza para ecrãs

LCD/ LED/ Plasma
Toalhitas

SVC1112
Limpa o seu ecrã de forma 

rápida e simples
Estas toalhitas pré-humedecidas são a solução ideal para remover eficazmente pó, 
sujidade, manchas e marcas de dedos de qualquer ecrã. A sua fórmula antiestática ajuda 
a afastar o pó. Inclui 100 toalhitas húmidas.

Desfrute de um ecrã imaculado
• A construção antiestática atrai pó

Limpe o ecrã em segurança
• Toalhitas pré-humedecidas para eliminar sujidade e manchas



 Construção antiestática
A construção antiestática oferece a solução ideal 
para eliminar o pó dos monitores, televisores e 
superfícies.

Toalhitas pré-humedecidas
Estas toalhitas foram pré-humedecidas com uma 
solução especial para limpar de forma segura os 
ecrãs de dispositivos. Limpa sujidade, manchas e 
marcas de dedos.
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Especificações técnicas
• Conteúdos: Toalhitas de limpeza, 100 ct.

Acessórios
• Manual do utilizador: 15 idiomas

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,8 x 17 x 7,8 cm
• Peso bruto: 0,255 kg
• Peso líquido: 0,252 kg
• Tara: 0,003 kg
• EAN: 87 12581 56456 8

• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,75 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

19,8 x 18,6 x 26,9 cm
• Peso líquido: 1,512 kg
• Tara: 0,238 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• GTIN: 1 87 12581 56456 5
•
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