
 

 

Philips
Kit de limpeza para ecrãs

LCD/ LED/ Plasma

SVC1116
Limpe ecrãs planos 

de forma segura
Utilize este líquido de limpeza seguro e eficaz com o seu pano em microfibra especial 
para remover pó, sujidade e marcas de dedos dos seus ecrãs de televisores planos e 
monitores de computadores. A sua fórmula anti-estática ajudá-lo-á a afastar o pó.

Desfrute de um ecrã imaculado
• Líquido de limpeza à prova de riscos
• Fórmula anti-estática para afastar o pó
• Tecido de microfibras sem fios limpa com segurança e profundidade

Limpe o ecrã em segurança
• Fórmula segura antipingos

Use vezes sem conta
• Tecido de microfibras lavável, reutilizável e sem fiapos



 Líquido de limpeza à prova de riscos
Desfrute de um ecrã imaculado com este líquido de 
limpeza, especialmente concebido para não deixar 
qualquer tipo de resíduos no ecrã.

Fórmula anti-estática
A fórmula anti-estática deste líquido de limpeza ajuda 
a afastar o pó e a sujidade do seu ecrã.

Pano em microfibra sem pêlos
Limpe o seu ecrã com segurança e profundidade com 
este tecido de microfibras, concebido para eliminar 
o pó, sujidade e dedadas sem deixar nada para trás.

Fórmula antipingos
Esta fórmula antipingos é fácil de vaporizar sobre o 
ecrã e, posteriormente, limpa. Sendo 
completamente antipingos, mantém o equipamento 
protegido e seco.

Tecido lavável e reutilizável
Este tecido de microfibras reutilizável pode ser 
lavado delicadamente em sabão e água e depois seco. 
Pode usá-lo vezes sem conta.
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Especificações técnicas
• Conteúdos: Líquido de limpeza, 200 ml

Acessórios
• Manual do utilizador: 15 idiomas

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

12,7 x 22,2 x 5 cm
• Peso bruto: 0,295 kg
• Peso líquido: 0,256 kg
• Tara: 0,039 kg
• EAN: 87 12581 56457 5
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia

Embalagem Interior
• EAN: 87 12581 57375 1
• Peso bruto: 1,01 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

16,3 x 13,8 x 23,3 cm
• Peso líquido: 0,768 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,242 kg

Embalagem exterior
• Peso bruto: 6,5 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

43,2 x 34,1 x 25,8 cm
• Peso líquido: 4,608 kg
• Tara: 1,892 kg
• EAN: 87 12581 57369 0
• Número de embalagens para o consumidor: 18
•
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