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Ekrano valiklis

TV/nešiojamasis komp./mobilieji

SVC1116B
Saugiai valykite plokščiuosius 

ekranus
Naudodami šį saugų ir veiksmingą valomąjį skystį ir specialią mikropluošto šluostę, 
nuvalysite dulkes, nešvarumus ir pirštų atspaudus nuo plokščiaekranio televizoriaus ir 
kompiuterio ekrano. Antistatinė formulė neleis ant jo kauptis dulkėms.

Mėgaukitės švariu ekranu
• Dėmių nepaliekantis valymo skystis
• Antistatinė dulkes atstumianti formulė
• Mikropluošto be pūkelių audinys valo saugiai ir kruopščiai

Nuvalykite ekraną saugiai
• Saugi, lašėjimą sulaikanti formulė

Naudokite vėl ir vėl
• Be pūkelių, daugkartinio naudojimo, plaunamas mikropluošto audinys



 Dėmių nepaliekantis valymo skystis
Mėgaukitės ekranu be dėmių naudodami dėmių 
nepaliekantį valymo skystį, specialiai sukurtą taip, kad 
nepaliktų jokių likučių ant ekrano.

Antistatinė formulė
Šio valymo skysčio antistatinė formulė padeda 
nekaupti dulkių ir purvo ant jūsų ekrano.

Mikropluošto be pūkelių audinys
Saugiai ir kruopščiai išvalykite ekraną, naudodami 
mikropluošto be pūkelių audinį, sukurtą šalinti 
dulkes, purvą ir pirštų antspaudus nepaliekant dėmių.

Lašėjimą sulaikanti formulė
Ši lašėjimą sulaikanti formulė leidžia lengvai užpurkšti 
valiklį ant ekrano, tada jį nuvalyti. Jis visiškai nelaša, 
todėl jūsų įranga bus saugi ir sausa.

Daugkartinio naud., plaunamas audinys
Šį daugkartinio naudojimo mikropluošto audinį 
galima plauti muilu ir vandeniu, o tada išdžiovinti. 
Galite naudoti jį vėl ir vėl.
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Techniniai duomenys
• Turinys: Valymo skystis, 200ml

Priedai
• Vartotojo vadovas: 15 kalbų

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Išdėstymo tipas: Abu
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

5,75 x 15,3 x 5,75 cm
• Grynasis svoris: 0,266 kg
• Bendras svoris: 0,267 kg
• Pakuotės svoris: 0,001 kg
• EAN: 87 12581 68209 5
• Pridedamų gaminių skaičius: 1

Vidinė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4
• Inner carton (L x W x H): 12 x 11,99 x 15,6 cm
• Bendras svoris: 1,169 kg
• Grynasis svoris: 1,064 kg
• Pakuotės svoris: 0,105 kg
• GTIN: 2 87 12581 68209 9

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 27,6 x 14,4 x 36,6 cm
• Grynasis svoris: 4,256 kg
• Bendras svoris: 4,9 kg
• Pakuotės svoris: 0,644 kg
• GTIN: 1 87 12581 68209 2
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 16
•
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