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SVC1117C
Kokulu Ekran Temizleyici

Papatya özlü
Taşınabilir cihazınızın ekranındaki tozu, kiri ve parmak izlerini gidermek için özel mikro fiber 
beziyle birlikte bu güvenli ve etkili temizleme sıvısını kullanın. Antistatik formülü, tozu 
gidermenize yardımcı olur.

Lekesiz ekranın keyfini çıkarın
• Tiftiksiz mikrofiber bez yüzeyleri güvenli bir șekilde ve tamamıyla siler
• İz bırakmayan temizleme sıvısı
• Tozu gideren antistatik formül

Ekranınızı güvenle temizleyin
• Güvenli, damlatmayan formül

Tekrar tekrar kullanın
• Tiftiksiz, tekrar kullanılabilir, yıkanabilir mikrofiber bez

Çevre dostu
• Güvenli ve çevre dostu formül



 Damlatmayan formül
Bu damlatmayan formül cama kolayca püskürtülebilir 
ve silinebilir. Kesinlikle damlatmaz ve ekipmanlarınız 
güvenli ve kuru kalır.

İz bırakmayan temizleme sıvısı
Ekranınızda hiçbir șekilde tortu bırakmayan özel 
formüllü temizleme sıvısı ile lekesiz ekranın keyfini 
çıkarın.

Tiftiksiz mikrofiber bez
Toz, kir ve parmak izlerini yok etmek için tasarlanmıș 
bu tiftiksiz mikrofiber bezi kullanarak ekranınızı 
güvenli bir șekilde ve tamamıyla temizleyin.

Antistatik formül
Bu temizleme sıvısının antistatik formülü, 
ekranınızdaki tozu ve kiri tamamen gidermenize 
yardımcı olur.

Çevre dostu formül
Bu temizleme sıvısının çevre dostu formülü, 
ekranınızı güvenli ve etkin bir șekilde temizlerken 
çevreyi korumanıza olanak sağlar.

Tekrar kullanılabilir, yıkanabilir bez
Bu tekrar kullanılabilir mikrofiber bez sabun ve suyla 
yıkanıp kurumaya bırakılabilir. Tekrar tekrar 
kullanabilirsiniz.
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Ambalaj boyutları
• EAN: 48 95185 60205 9
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

5,86 x 10,6 x 4,8 cm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 2,3 x 4,2 x 1,9 inç
• Brüt ağırlık: 0,096 kg
• Brüt ağırlık: 0,212 lb
• Net ağırlık: 0,086 kg
• Net ağırlık: 0,190 lb
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket
• Dara ağırlığı: 0,01 kg
• Dara ağırlığı: 0,022 lb
• Raf yerleșimi tipi: Döșeme

Aksesuarlar
• Kullanım Kılavuzu: 3 dil

İç Karton
• Brüt ağırlık: 2,623 lb
• Brüt ağırlık: 1,19 kg
• GTIN: 2 48 95185 60205 3

• İç karton (L x G x Y): 22,2 x 16,6 x 12,5 cm
• İç karton (L x G x Y): 8,7 x 6,5 x 4,9 inç
• Net ağırlık: 2,275 lb
• Net ağırlık: 1,032 kg
• Ambalaj sayısı: 12
• Dara ağırlığı: 0,348 lb
• Dara ağırlığı: 0,158 kg

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 11,243 lb
• Brüt ağırlık: 5,1 kg
• GTIN: 1 48 95185 60205 6
• Dıș karton (L x G x Y): 34,5 x 24,5 x 27 cm
• Dıș karton (L x G x Y): 13,6 x 9,6 x 10,6 inç
• Net ağırlık: 9,101 lb
• Net ağırlık: 4,128 kg
• Ambalaj sayısı: 48
• Dara ağırlığı: 2,143 lb
• Dara ağırlığı: 0,972 kg

Teknik spesifikasyonlar
• İçindekiler: Temizleme sıvısı, 50 ml
•
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