
 

 

Philips
Zestaw do czyszczenia 
ekranu

Telewizor/laptop/urządzenia 

przenośne

SVC1116B
Bezpieczne czyszczenie 

płaskich ekranów
Bezpieczny i skuteczny płyn czyszczący oraz specjalna ściereczka z mikrofibry pozwalają 
usunąć kurz, ślady palców i inne zabrudzenia z ekranów płaskich telewizorów i 
komputerów. Formuła antystatyczna zapobiega ponownemu osiadaniu kurzu.

Ciesz się nienagannie czystym ekranem
• Płyn czyszczący niepozostawiający smug
• Antystatyczna formuła zapobiegająca osiadaniu kurzu
• Niestrzępiąca się ściereczka z mikrofibry czyści bezpiecznie i dokładnie

Czyść ekran bez narażania sprzętu
• Wygodny w użyciu środek czyszczący w sprayu

Możliwość wielokrotnego użytku
• Niepozostawiająca włókien, nadająca się do prania ściereczka z mikrofibry



 Płyn czyszczący niepozostawiający smug
Ten specjalnie opracowany płyn czyszczący 
dokładnie czyści ekran, nie pozostawiając na nim 
żadnych plam ani smug.

Antystatyczna formuła
Antystatyczna formuła płynu czyszczącego chroni 
ekran przed kurzem i zabrudzeniami.

Niestrzępiąca się ścierka z mikrofibry
Dzięki tej niepozostawiająca włókien ściereczce z 
mikrofibry, całkowicie usuwającej kurz, ślady palców 
i inne zabrudzenia możesz bezpiecznie i dokładnie 
wyczyścić ekran swojego urządzenia.

Środek czyszczący w sprayu
Środek w sprayu pozwala na bezpieczne czyszczenie 
sprzętu bez narażania go na skapujący płyn, który po 
przedostaniu się do jego wnętrza mógłby go 
uszkodzić.

Ściereczka wielokrotnego użytku
Ściereczkę z mikrofibry można delikatnie myć w 
wodzie z mydłem i suszyć na powietrzu. Dzięki temu 
można używać jej wiele razy.
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Dane techniczne
• Zawartość opakowania: Płyn czyszczący 200 ml

Akcesoria
• Instrukcja obsługi: 15 języków

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Blister
• Typ ułożenia półki: Obie
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

5,75 x 15,3 x 5,75 cm
• Waga netto: 0,266 kg
• Waga brutto: 0,267 kg
• Ciężar opakowania: 0,001 kg
• EAN: 87 12581 68209 5
• Liczba produktów w zestawie: 1

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

12 x 11,99 x 15,6 cm
• Waga brutto: 1,169 kg
• Waga netto: 1,064 kg
• Ciężar opakowania: 0,105 kg
• GTIN: 2 87 12581 68209 9

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

27,6 x 14,4 x 36,6 cm
• Waga netto: 4,256 kg
• Waga brutto: 4,9 kg
• Ciężar opakowania: 0,644 kg
• GTIN: 1 87 12581 68209 2
• Liczba opakowań konsumenckich: 16
•
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