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Καθαρίζει με ασφάλεια 

τις επίπεδες οθόνες
Χρησιμοποιήστε αυτό το ασφαλές και αποτελεσματικό καθαριστικό υγρό με το ειδικό πανί από 

μικροΐνες για να αφαιρείτε τη σκόνη, τη βρωμιά και τις δαχτυλιές από τις επίπεδες οθόνες 

τηλεόρασης και τις οθόνες των υπολογιστών. Η σύνθεσή του κατά του στατικού ηλεκτρισμού 

απωθεί τη σκόνη.

Απολαύστε πεντακάθαρη οθόνη
• Υγρό καθαρισμού που δεν αφήνει γραμμές
• Σύνθεση κατά του στατικού ηλεκτρισμού για απώθηση της σκόνης
• Το πανί μικροϊνών χωρίς χνούδι καθαρίζει αποτελεσματικά και με ασφάλεια

Καθαρίστε με ασφάλεια την οθόνη σας
• Ασφαλής φόρμουλα που δεν αφήνει σταγόνες

Χρησιμοποιήστε το ξανά και ξανά
• Επαναχρησιμοποιήσιμο, πλενόμενο πανί μικροϊνών χωρίς χνούδι



 Υγρό καθαρισμού που δεν αφήνει 
γραμμές
Πεντακάθαρη οθόνη, χωρίς γραμμές, με αυτό το 
υγρό καθαρισμού, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να 
μην αφήνει στην οθόνη σας κανενός είδους 
υπολείμματα.

Σύνθεση κατά του στατικού 
ηλεκτρισμού
Η σύνθεση κατά του στατικού ηλεκτρισμού αυτού 
του καθαριστικού υγρού απωθεί τη σκόνη και τη 
βρωμιά από την οθόνη σας.

Πανί μικροϊνών χωρίς χνούδι
Καθαρίστε αποτελεσματικά και με ασφάλεια την 
οθόνη σας με αυτό το πανί μικροϊνών χωρίς 
χνούδι, σχεδιασμένο για να εξαλείφει σκόνη, 
βρωμιά και δαχτυλιές χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα.

Φόρμουλα που δεν αφήνει σταγόνες
Αυτή η φόρμουλα που δεν αφήνει σταγόνες 
ψεκάζεται εύκολα στην οθόνη και αφαιρείται με 
σκούπισμα. Δεν αφήνει σταγόνες.

Επαναχρησιμοποιήσιμο, πλενόμενο 
πανί
Αυτό το επαναχρησιμοποιήσιμο πανί μικροϊνών 
μπορεί να πλυθεί απαλά με σαπούνι και νερό και, 
στη συνέχεια, να στεγνώσει στον αέρα. Μπορείτε 
να το χρησιμοποιήσετε όσες φορές θέλετε.
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Τεχνικές προδιαγραφές
• Περιεχόμενα: Καθαριστικό υγρό, 200 ml

Αξεσουάρ
• Εγχειρίδιο χρήσης: 15 γλώσσες

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

5,75 x 15,3 x 5,75 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,266 κ.
• Μικτό βάρος: 0,267 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,001 κ.
• EAN: 87 12581 68209 5
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

12 x 11,99 x 15,6 εκ.
• Μικτό βάρος: 1,169 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,064 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,105 κ.
• GTIN: 2 87 12581 68209 9

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

27,6 x 14,4 x 36,6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 4,256 κ.
• Μικτό βάρος: 4,9 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,644 κ.
• GTIN: 1 87 12581 68209 2
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 16
•

Προδιαγραφές
Μαντηλάκια καθαρισμού οθόνης
Τηλεοράσεις/Notebook/φορητές συσκευές

http://www.philips.com

