
 

 

Philips
Soluţie de curăţare pentru 
ecran

LCD/LED/plasmă
Șerveţele

SVC1112
Vă curăţă ecranul uşor şi rapid

Aceste şerveţele umezite în prealabil reprezintă soluţia ideală pentru a îndepărta în 
siguranţă praful, murdăria, scamele şi amprentele de pe orice ecran. Formula sa anti-statică 
vă va ajuta să ţineţi praful la distanţă. Include 100 de şerveţele umede.

Bucuraţi-vă de un ecran imaculat
• Formulă anti-statică pentru a ţine praful la distanţă
• 100 de șerveţele de înaltă calitate

Curăţaţi ecranul în siguranţă
• Umezite în prealabil pentru îndepărtarea murdăriei și a scamelor



 Șerveţele umezite în prealabil
Aceste șerveţele au fost umezite în prealabil cu o 
soluţie specială pentru curăţarea în siguranţă a 
ecranelor. Ștergeţi murdăria, scamele și urmele de 
degete.

Formulă anti-statică
Formula anti-statică a acestui lichid de curăţare vă 
ajută să ţineţi la distanţă de ecran praful și murdăria.
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Specificaţii tehnice
• Cuprins: Șerveţele de curăţare, cap. 100

Accesorii
• Manual de utilizare: 15 limbi

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 7,8 x 17 x 7,8 cm
• Greutate brută: 0,255 kg
• Greutate netă: 0,252 kg
• Greutate proprie: 0,003 kg
• EAN: 87 12581 56456 8

• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Tipul amplasării pe rafturi: Poziţionare

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,75 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 19,8 x 18,6 x 26,9 cm
• Greutate netă: 1,512 kg
• Greutate proprie: 0,238 kg
• Număr de ambalaje: 6
• GTIN: 1 87 12581 56456 5
•
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