
 

 

Philips
Ekrāna tīrītājs

LCD/ LED/ plazma

SVC1116G
Droša plakanu ekrānu tīrīšana

Izmantojiet šo drošo un efektīvo ekoloģisko tīrīšanas šķidrumu ar īpašu mikrošķiedru 
drānu, lai notīrītu putekļus, netīrumus un pirkstu nospiedumus no sava plakanā TV ekrāna 
un datora ekrāna. Šī šķīduma antistatiskā formula palīdzēs atvairīt putekļus.

Priecājieties par tīru ekrānu
• Tīrīšanas šķidrums, kas neatstāj svītras
• Antistatiskā formula atgrūž putekļus
• Bezplūksnu mikrošķiedras drāna tīra droši un pamatīgi

Droša ekrāna tīrīšana
• Droša formula ar aizsardzību pret pilēšanu

Videi draudzīgs
• Droša un efektīva videi draudzīga formula

Izmantojiet vairākkārt
• Bezplūksnu atkārtoti lietojama, mazgājama mikrošķiedru drāna



 Tīrīšanas šķidrums, kas neatstāj svītras
Baudiet nevainojami tīru ekrānu ar šo tīrīšanas 
šķidrumu, kas neatstāj svītras un ir speciāli izstrādāts, 
lai pēc tīrīšanas uz ekrāna nepaliktu nekādi nosēdumi.

Antistatiska formula
Šī tīrīšanas šķidruma antistatiskā formula sekmē 
putekļu un netīrumu atgrūšanu no ekrāna.

Bezplūksnu mikrošķiedru drāna
Tīriet ekrānu droši un rūpīgi ar šo bezplūksnu 
mikrošķiedras drānu, kas izstrādāta, lai likvidētu 
putekļus, netīrumus un pirkstu nospiedumus — 
ekrāns būs nevainojami tīrs.

Formula ar aizsardzību pret pilēšanu
Šo formulu ar aizsardzību pret pilēšanu var viegli 
izsmidzināt uz ekrāna un pēc tam noslaucīt. Tā ir 
pilnībā aizsargāta pret pilēšanu, lai nodrošinātu 
aprīkojuma aizsardzību.

Videi draudzīga formula
Šī tīrīšanas šķidruma videi draudzīgā formula dod 
iespēju droši un efektīvi notīrīt ekrānu, vienlaikus 
saudzējot apkārtējo vidi.

Atkārtoti lietojama, mazgājama drāna
Šo atkārtoti lietojamo mikrošķiedru drānu var 
saudzīgi izmazgāt ar ziepēm un ūdeni, pēc tam ļaut tai 
izžūt. To var lietot vairākkārt.
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Tehniskā specifikācija
• Saturs: Tīrīšanas šķidrums, 200 ml

Piederumi
• Lietotāja rokasgrāmata: 15 valodas

Iesaiņojuma izmēri
• Plauktā novietošanas veids: makets
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

12,7 x 22,2 x 5,1 cm
• Neto svars: 0,25 kg
• Bruto svars: 0,29 kg
• Taras svars: 0,04 kg
• EAN: 87 12581 56453 7
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: makets

Iekšējā kartona kaste
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 4
• Inner carton (L x W x H): 21,6 x 13,8 x 23,3 cm
• Bruto svars: 1,53 kg
• Neto svars: 1,00 kg
• Taras svars: 0,53 kg
• EAN: 87 12581 57376 8

Ārējā kartona kaste
• Outer carton (L x W x H): 44,7 x 29,1 x 25,88 cm
• Neto svars: 4,00 kg
• Bruto svars: 6,7 kg
• Taras svars: 2,70 kg
• EAN: 87 12581 57370 6
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 16
•
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