
 

 

Philips
Súprava na čistenie

LCD/LED/plazmové
obrazovka

SVC1212
Bezpečné čistenie plochých 

obrazoviek
Všetko, čo potrebujete na starostlivosť o LCD/LED alebo plazmovú obrazovku. Bezšmuhová 
čistiaca kvapalina bezpečne a bez zvyškov odstráni prach aj nečistoty. Antistatické zloženie pomáha 
odpudzovať prach. Ergonomická čistiaca rukoväť zaisťuje rýchlu a jednoduchú údržbu.

Vychutnajte si obrazovku bez šmúh
• Bezšmuhová čistiaca kvapalina
• Antistatické zloženie odpudzuje prach

Bezpečne vyčistite a vysušte obrazovky
• Bezpečné zloženie bez kvapkania
• Jedinečný poduškový čistič s vetranou základňou
• Ergonomická vystlatá rukoväť
• Zatiahnuteľná antistatická kefka odstraňuje prach



 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 bez kvapkania
Toto zloženie bez kvapkania sa jednoducho nastrieka 
na obrazovku a následne sa utrie. Nehrozí žiadne 
kvapkanie, aby sa vaše vybavenie udržiavalo v bezpečí 
a suché.

Jedinečný poduškový čistič
Tento patentovaný dizajn poduškového čističa je 
vyrobený zo špongie a peny s vetranou základňou. 
Jemne čistí bez zanechávania stôp alebo škrabancov, 
absorbuje nadmernú čistiacu kvapalinu a vysuší na 
zaistenie čistej obrazovky.

Ergonomická vystlatá rukoväť
Zabezpečuje komfortné, pevné a bezpečné 
uchytenie počas čistenia.

Zatiahnuteľná antistatická kefka
Použite na rýchle a bezpečné odstránenie prachu z 
obrazoviek
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Príslušenstvo
• Manuál používateľa: 15 jazykov

Technické špecifikácie
• Obsah: Čistiaca kvapalina, 60 ml

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 16,5 x 22 2 x 7 cm
• Čistá hmotnosť: 0,13 kg
• Hmotnosť brutto: 0,252 kg
• Hmotnosť obalu: 0,122 kg
• EAN: 87 12581 56458 2
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vnútorný kartón
• Počet užívateľských balení: 4
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

29,2 x 17 3 x 23,2 cm
• Hmotnosť brutto: 1,553 kg
• Čistá hmotnosť: 0,52 kg
• Hmotnosť obalu: 1,033 kg
• EAN: 87 12581 57377 5

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 53 7 x 30,3 x 25,7 cm
• Čistá hmotnosť: 1,56 kg
• Hmotnosť brutto: 5,345 kg
• Hmotnosť obalu: 3,785 kg
• EAN: 87 12581 57372 0
• Počet užívateľských balení: 12
•
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