
 

 

Philips
Soluţie parfumată de 
curăţare ecran

Tabletă/smartphone

SVC1119M
Soluţie parfumată de curăţare ecran

cu aromă de mentă
Utilizează această soluţie de curăţare sigură şi eficientă, cu laveta sa specială din microfibră, 
pentru a îndepărta praful, murdăria şi amprentele de pe ecranele dispozitivelor portabile.

Rămâi curat, rămâi proaspăt
• Curăţă-ţi dispozitivele cu un parfum proaspăt de mentă

Îmbogăţește-ţi stilul de viaţă
• Design stilat și elegant, pentru a-l putea lua cu tine oriunde
• Bucură-te de un ecran curat, oricând și oriunde dore?ti

Bucuraţi-vă de un ecran imaculat
• Lichid de curăţare care nu lasă urme
• Formulă anti-statică pentru a ţine praful la distanţă
• Cârpa din microfibră, fără scame curăţă sigur și complet

Ecologic
• Formulă ecologică, sigură și eficientă



 Lichid de curăţare care nu lasă urme
Bucuraţi-vă de un ecran imaculat cu acest lichid de 
curăţare care nu lasă urme, conceput special pentru 
a nu lăsa niciun semn pe ecran.

Formulă anti-statică
Formula anti-statică a acestui lichid de curăţare vă 
ajută să ţineţi la distanţă de ecran praful și murdăria.

Formulă ecologică
Formula ecologică a acestui lichid de curăţare vă 
permite să curăţaţi ecranul în siguranţă și cu eficienţă, 
protejând în același timp mediul înconjurător.

Cârpă din microfibră, fără scame
Curăţaţi-vă complet și în siguranţă ecranul cu această 
cârpă din microfibră, fără scame, creată pentru 
eliminarea prafului, a murdăriei și a amprentelor fără 
a lăsa nimic în urmă.
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Accesorii
• Manual de utilizare: 15 limbi

Specificaţii tehnice
• Cuprins: Lichid de curăţare, 40 ml

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 4
• Cutie interioară (L x L x Î): 7,8 x 7,79 x 9,5 cm
• Greutate brută: 0,299 kg
• Greutate netă: 0,264 kg
• Greutate proprie: 0,035 kg
• GTIN: 2 48 95185 61341 7

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 25,9 x 9,9 x 22,2 cm

• Greutate netă: 1,584 kg
• Greutate brută: 1,92 kg
• Greutate proprie: 0,336 kg
• GTIN: 1 48 95185 61341 0
• Număr de ambalaje: 24

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

4,1 x 11,7 x 3,7 cm
• Greutate netă: 0,066 kg
• Greutate brută: 0,068 kg
• Greutate proprie: 0,002 kg
• EAN: 48 95185 61341 3
• Număr de produse incluse: 1
•
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