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SVC1119M
Čistič obrazovky s vůní

s vůní máty
Tento bezpečný a efektivní čisticí roztok se speciální látkou z mikrovlákna je určený pro 
odstranění prachu, nečistot a otisků prstů z obrazovky přenosných zařízení.

Čistota a svěžest
• Čistěte svá zařízení se svěží vůní máty

Obohaťte svůj životní styl
• Stylový a elegantní design na cesty
• Užívejte si čistou obrazovku kdykoli a kdekoli

Obrazovka beze skvrn
• Čisticí kapalina nezanechávající šmouhy
• Antistatické složení odpuzující prach
• Mikrovláknová látka nepouští chloupky a čistí bezpečně a důkladně

Šetrné k životnímu prostředí
• Bezpečné a účinné ekologické složení



 Čisticí kapalina nezanechávající šmouhy
Vychutnejte si zcela čistou obrazovku díky této 
čisticí kapalině, která je speciálně navržena tak, aby 
nezanechala na obrazovce žádné stopy.

Antistatické složení
Antistatické složení této čisticí kapaliny zabraňuje 
přilnavosti prachu a nečistot na obrazovku.

Ekologické složení
Ekologické složení této čisticí kapaliny umožňuje 
bezpečné a účinní čištění obrazovky a zároveň chrání 
životní prostředí.

Hadřík z mikrovlákna nepouští chloupky
Bezpečné a důkladné čištění obrazovky pomocí této 
bezchloupkové mikrovláknové látky, vytvořené pro 
eliminaci prachu, nečistot a otisků prstů beze zbytku.
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Příslušenství
• Uživatelská příručka: 15 jazyků

Technické údaje
• Obsah: Čisticí kapalina, 40 ml

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 4
• Vnitřní obal (D x Š x V): 7,8 x 7,79 x 9,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,299 kg
• Čistá hmotnost: 0,264 kg
• Hmotnost obalu: 0,035 kg
• GTIN: 2 48 95185 61341 7

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 25,9 x 9,9 x 22,2 cm

• Čistá hmotnost: 1,584 kg
• Hrubá hmotnost: 1,92 kg
• Hmotnost obalu: 0,336 kg
• GTIN: 1 48 95185 61341 0
• Počet spotřebitelských balení: 24

Rozměry balení
• Typ balení: Plastikový obal
• Typ umístění poličky: Obojí
• Rozměry balení (Š x V x H): 4,1 x 11,7 x 3,7 cm
• Čistá hmotnost: 0,066 kg
• Hrubá hmotnost: 0,068 kg
• Hmotnost obalu: 0,002 kg
• EAN: 48 95185 61341 3
• Počet zahrnutých výrobků: 1
•
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