
 

 

Philips Walita
Limpador

CD/DVD

SVC2230
Limpa com segurança CDs e 

DVDs
Esta flanela de microfibra não abrasiva e sem fiapos limpa com segurança CDs, DVDs e 
CD-ROMs. Ela remove poeira, sujeira e outras impurezas sem arranhar. Reutilizável e 
lavável para sua comodidade.

Limpa com segurança CDs e DVDs
• Fluido de limpeza especial para limpar os discos com segurança
• Flanela em microfibra sem fiapos para limpar seus discos com segurança

Use este produto inúmeras vezes
• Flanela em microfibra sem fiapos, reutilizável e lavável



 Fluido de limpeza especial
O fluido de limpeza foi formulado especialmente 
para remover suavemente sujeira e poeira dos 
discos. Use com a flanela não abrasiva.

Tecido de microfibra sem fiapos
Limpe sua tela com maior segurança com esta flanela 
em microfibra sem fiapos, criada para eliminar 
poeira, sujeira e marcas de dedos sem deixar 
nenhum resíduo.

Flanela reutilizável e lavável
A flanela em microfibra é reutilizável. Lave-a 
delicadamente com água e sabão e deixe-a secar ao 
ar livre. Você poderá usá-la inúmeras vezes.
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Acessórios
• Manual do Usuário: 15 idiomas

Especificações técnicas
• Conteúdo: Fluido de limpeza, 18 ml

Mídia de armazenamento
• Formatos suportados: Discos de 8 cm, CD de 

áudio, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD/R, 
DVD/RW, Foto CD

Dimensões da embalagem
• Tipo de colocação em prateleiras: Fictício
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

15,9 x 22,2 x 1,2 cm
• Peso líquido: 0,074 kg
• Peso bruto: 0,104 kg
• Peso da embalagem: 0,030 kg
• EAN: 87 12581 56463 6

• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Fictício

Embalagem interna
• Número de embalagens para o cliente: 6
• Embalagem interna (L x L x A): 

32,8 x 5,1 x 16,8 cm
• Peso bruto: 0,75 kg
• Peso líquido: 0,444 kg
• Peso da embalagem: 0,306 kg
• EAN: 87 12581 57364 5

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 

34,4 x 33,6 x 35,9 cm
• Peso líquido: 5,328 kg
• Peso bruto: 10,2 kg
• Peso da embalagem: 4,872 kg
• EAN: 87 12581 57359 1
• Número de embalagens para o cliente: 72
•
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