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Parfumovaný čistič na 
obrazovky

Tablet a smartfón

SVC1119M
Parfumovaný čistič na obrazovky

s vôňou mäty
Pomocou tohto bezpečného a účinného čistiaceho roztoku so špeciálnou handričkou 
z mikrovlákna odstránite prach, nečistoty aj odtlačky prstov z obrazoviek prenosných 
zariadení.

Neustála čistota a sviežosť
• Vyčistite svoje zariadenia čerstvou vôňou mäty

Obohaťte svoj životný štýl
• Štýlový a elegantný dizajn, ktorý môžete nosiť so sebou
• Vychutnajte si čistú obrazovku kdekoľvek a kedykoľvek chcete

Vychutnajte si obrazovku bez šmúh
• Bezšmuhová čistiaca kvapalina
• Antistatické zloženie odpudzuje prach
• Utierka z mikrovlákien, ktorá nezanecháva vlákna, čistí bezpečne a dôkladne

Šetrné k životnému prostrediu
• Bezpečné zloženie šetrné k životnému prostrediu



 Bezšmuhová čistiaca kvapalina
Vychutnajte si čistú obrazovku bez šmúh vďaka tejto 
bezšmuhovej čistiacej kvapaline, ktorá je špeciálne 
navrhnutá, aby nezanechávala na obrazovke žiadne 
zvyšky.

Antistatické zloženie
Antistatické zloženie tejto čistiacej kvapaliny pomáha 
odpudzovať prach a nečistoty z obrazovky.

Zloženie šetrné k životnému prostrediu
Zloženie tejto čistiacej kvapaliny, šetrné k životnému 
prostrediu, vám umožní bezpečne a efektívne vyčistiť 
obrazovku a súčasne byť ohľaduplný k životnému 
prostrediu.

Utierka z mikrovlákien nezanech. vlákna
Pomocou tejto utierky z mikrovlákien, ktorá 
nezanecháva vlákna, bezpečne a dôkladne vyčistíte 
vašu obrazovku, pretože je navrhnutá pre dokonalé 
odstraňovanie prachu, nečistôt a otlačkov prstov bez 
toho, aby za sebou zanechávala nejaké stopy.
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Príslušenstvo
• Manuál používateľa: 15 jazykov

Technické špecifikácie
• Obsah: Čistiaca kvapalina, 40 ml

Vnútorný kartón
• Počet používateľských balení: 4
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 7,8 x 7,79 x 9,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,299 kg
• Hmotnosť netto: 0,264 kg
• Hmotnosť obalu: 0,035 kg
• GTIN: 2 48 95185 61341 7

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 25,9 x 9,9 x 22,2 cm

• Hmotnosť netto: 1,584 kg
• Hmotnosť brutto: 1,92 kg
• Hmotnosť obalu: 0,336 kg
• GTIN: 1 48 95185 61341 0
• Počet používateľských balení: 24

Rozmery balenia
• Typ balenia: Balenie blister
• Typ policového umiestnenia: Obidve
• Rozmery balenia (Š x V x H): 4,1 x 11,7 x 3,7 cm
• Hmotnosť netto: 0,066 kg
• Hmotnosť brutto: 0,068 kg
• Hmotnosť obalu: 0,002 kg
• EAN: 48 95185 61341 3
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
•
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