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Ароматизиран комплект 
за почистване на екрани

Таблет/смартфон

SVC1119M
Ароматизиран комплект за почистване на екрани
с аромат на мента
Използвайте това безопасно и ефективно решение за почистване с неговата 
специална микрофибърна кърпа за отстраняване на прах, мръсотия и отпечатъци от 
екраните на преносимите си устройства.

Бъдете винаги чисти и свежи
• Почистете своите устройства със свеж аромат на мента

Обогатете стила си на живот
• Стилен и елегантен дизайн, който можете да носите със себе си
• Насладете се на чист екран, където и когато пожелаете

Работете на екран без петна
• Почистваща течност, неоставяща ивици
• Антистатична формула за отблъскване на праха
• Кърпа от микрофибър без власинки за безопасно и щателно почистване

Щадяща околната среда
• Безопасна и ефикасна екологична формула



 Почистваща течност, неоставяща 
ивици
Работете на екран без петна с тази почистваща 
течност без образуване на ивици, която е със 
специална формула, предотвратяваща каквито и 
да е остатъци по екрана.

Антистатична формула
Антистатичната формула на тази почистваща 
течност помага за отблъскване на праха и 
замърсяванията от вашия екран.

Екологична формула
Екологичната формула на тази почистваща 
течност ви позволява лесно и ефикасно да 
почистите екрана си, без да нанасяте вреди на 
околната среда.

Кърпа от микрофибър без власинки
Почиствайте безопасно и щателно екрана си с 
тази кърпа от микрофибър без власинки, 
създадена за премахване на праха, 
замърсяванията и отпечатъците от пръсти, без да 
оставя следи.
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Аксесоари
• Ръководство за потребителя: 15 езика

Технически данни
• Съдържание: Почистваща течност, 40 мл

Вътрешен кашон
• Брой потребителски опаковки: 4
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 7,8 x 7,79 x 9,5 см
• Бруто тегло: 0,299 кг
• Нето тегло: 0,264 кг
• Тегло на опаковката: 0,035 кг
• GTIN: 2 48 95185 61341 7

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 25,9 x 9,9 x 22,2 см

• Нето тегло: 1,584 кг
• Бруто тегло: 1,92 кг
• Тегло на опаковката: 0,336 кг
• GTIN: 1 48 95185 61341 0
• Брой потребителски опаковки: 24

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Блистер
• Начин на поставяне: И двете
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

4.1 x 11,7 x 3,7 см
• Нето тегло: 0,066 кг
• Бруто тегло: 0,068 кг
• Тегло на опаковката: 0,002 кг
• EAN: 48 95185 61341 3
• Брой включени продукти: 1
•
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