
 

 

Philips
Zestaw do czyszczenia

LCD/ LED/ plazmowych

ekran

SVC1215
Bezpieczne czyszczenie 

płaskich ekranów
Wszystko, co niezbędne, aby zadbać o ekran plazmowy lub LCD/LED. Niepozostawiający smug płyn 

czyszczący pozwala bezpiecznie usunąć brud i kurz bez pozostawiania osadu. Formuła antystatyczna 

zapobiega ponownemu osiadaniu kurzu. Ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodną i szybką 

konserwację ekranu.

Ciesz się nienagannie czystym ekranem
• Płyn czyszczący niepozostawiający smug
• Antystatyczna formuła zapobiegająca osiadaniu kurzu

Bezpieczne czyszczenie ekranu
• Wygodny w użyciu środek czyszczący w sprayu
• Wyjątkowa wkładka czyszcząca z wentylowanym spodem
• Ergonomiczny uchwyt
• Wysuwana szczoteczka antystatyczna usuwa kurz
• Niestrzępiąca się ściereczka z mikrofibry czyści bezpiecznie i dokładnie

Możliwość wielokrotnego użytku
• Niepozostawiająca włókien, nadająca się do prania ściereczka z mikrofibry



 Płyn czyszczący niepozostawiający smug
Ten specjalnie opracowany płyn czyszczący 
dokładnie czyści ekran, nie pozostawiając na nim 
żadnych plam ani smug.

Antystatyczna formuła
Antystatyczna formuła płynu czyszczącego chroni 
ekran przed kurzem i zabrudzeniami.

Środek czyszczący w sprayu
Środek w sprayu pozwala na bezpieczne czyszczenie 
sprzętu bez narażania go na skapujący płyn, który po 
przedostaniu się do jego wnętrza mógłby go 
uszkodzić.

Wyjątkowa wkładka czyszcząca
Wkładka czyszcząca o opatentowanej konstrukcji 
składa się z gąbki i pianki z wentylowanym spodem. 
Zapewnia delikatne czyszczenie bez smug. Pochłania 
nadmiar płynu czyszczącego i pozwala uzyskać czysty 
i suchy ekran.

Ergonomiczny uchwyt
Zapewnia wygodne i bezpieczne czyszczenie.

Wysuwana szczoteczka antystatyczna
Zapewnia szybkie i bezpieczne usuwanie kurzu z 
ekranu

Niestrzępiąca się ścierka z mikrofibry
Dzięki tej niepozostawiająca włókien ściereczce z 
mikrofibry, całkowicie usuwającej kurz, ślady palców 
i inne zabrudzenia możesz bezpiecznie i dokładnie 
wyczyścić ekran swojego urządzenia.

Ściereczka wielokrotnego użytku
Ściereczkę z mikrofibry można delikatnie myć w 
wodzie z mydłem i suszyć na powietrzu. Dzięki temu 
można używać ją wiele, wiele razy.
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