
 

 

Philips
Skärmrengörare

Fuktade
Torkdukar

SVC1124
Säkerhet för alla elektroniska enheter

Skärmtorkdukar, 20 st.
Använd de här säkra och effektiva torkdukarna för att enkelt ta bort damm, smuts och 
fingeravtryck. Lämpliga för alla elektroniska enheter.

Njut av en fläckfri skärm
• Rengöringsvätska som inte lämnar ränder
• Antistatisk sammansättning tar bort damm

Rengör skärmen säkert
• Säker, droppfri vätska
• Sammansättning utan alkohol



 Rengöringsvätska som inte lämnar 
ränder
Njut av en fläckfri skärm med den här 
rengöringsvätskan som inte lämnar ränder. Den är 
särskilt utformad för att inte lämna några rester på 
skärmen.

Antistatisk sammansättning
Den antistatiska sammansättningen i den här 
rengöringsvätskan hjälper till att ta bort damm och 
smuts från skärmen.

Droppfri vätska
Den droppfria vätskan sprejas enkelt på skärmen och 
torkas sedan av. Den droppar inte så utrustningen 
hålls skyddad och torr.

Sammansättning utan alkohol
Tar enkelt bort damm och ansamlingar från dina 
elektroniska enheter med den här sammansättningen 
utan alkohol.
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Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

8,8 x 15,6 x 1 cm
• Nettovikt: 0,063 kg
• Bruttovikt: 0,066 kg
• Taravikt: 0,003 kg
• EAN: 48 95229 11344 2
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Låda
• Typ av hyllplacering: Båda

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 12

• Inre kartong (L x B x H): 16,8 x 10,2 x 13,8 cm
• Bruttovikt: 0,8732 kg
• Taravikt: 0,1172 kg
• GTIN: 2 48 95229 11344 6
• Nettovikt: 0,756 kg

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 35,4 x 22,2 x 29,6 cm
• Bruttovikt: 7.52 kg
• Taravikt: 1,472 kg
• GTIN: 1 48 95229 11344 9
• Antal konsumentförpackningar: 96
• Nettovikt: 6,048 kg
•

Specifikationer
Skärmrengörare
Fuktade Torkdukar

http://www.philips.com

