
 

 

Philips
Kit de limpeza para ecrãs

A húmido
Toalhitas

SVC1124
Segurança para todos os dispositivos eletrónicos
Toalhitas para limpeza de ecrã, 20 unid.
Utilize estas toalhitas de limpeza seguras e eficazes para remover pó, sujidade e dedadas 
de forma fácil e adequada em todos os dispositivos eletrónicos.

Desfrute de um ecrã imaculado
• Líquido de limpeza à prova de riscos
• Fórmula anti-estática para afastar o pó

Limpe o ecrã em segurança
• Fórmula segura anti-pingos
• Fórmula sem álcool



 Líquido de limpeza à prova de riscos
Desfrute de um ecrã imaculado com este líquido de 
limpeza, especialmente concebido para não deixar 
qualquer tipo de resíduos no ecrã.

Fórmula anti-estática
A fórmula anti-estática deste líquido de limpeza ajuda 
a afastar o pó e a sujidade do seu ecrã.

Fórmula anti-pingos
Esta fórmula anti-pingos é fácil de vaporizar sobre o 
ecrã e, posteriormente, limpa. Sendo 
completamente anti-pingos, mantém o equipamento 
protegido e seco.

Fórmula sem álcool
Remova facilmente o pó e a sujidade acumulada nos 
seus dispositivos eletrónicos com esta fórmula sem 
álcool.
SVC1124/10

Destaques
Data de publicação  
2022-05-12

Versão: 2.0.3

12 NC: 8670 001 71532
EAN: 48 95229 11344 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores. 

www.philips.com
Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

8,8 x 15,6 x 1 cm
• Peso líquido: 0,063 kg
• Peso bruto: 0,066 kg
• Tara: 0,003 kg
• EAN: 48 95229 11344 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem interior
• Número de embalagens para o consumidor: 12
• Embalagem interior (C x L x A): 

16,8 x 10,2 x 13,8 cm
• Peso bruto: 0,8732 kg
• Tara: 0,1172 kg
• GTIN: 2 48 95229 11344 6
• Peso líquido: 0,756 kg

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

35,4 x 22,2 x 29,6 cm
• Peso bruto: 7,52 kg
• Tara: 1,472 kg
• GTIN: 1 48 95229 11344 9
• Número de embalagens para o consumidor: 96
• Peso líquido: 6,048 kg
•

Especificações
Kit de limpeza para ecrãs
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