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Discreiniger

CD/DVD

SVC2230
Maakt CD's en DVD's 

veilig schoon
Met deze niet-agressieve doek van linamentvrij microfiberweefsel kunt u veilig CD's, DVD's 
en CD-ROMS schoonmaken. U verwijdert namelijk stof, vuil en andere vervuilende stoffen 
zonder te krassen. Opnieuw te gebruiken, wasbaar en dus zeer handig.

Maak uw CD's en DVD's veilig schoon
• Speciale schoonmaakvloeistof om discs veilig schoon te maken
• Linamentvrij microfiberweefsel voor eenvoudig reinigen van uw discs

Onbeperkt gebruiken
• Linamentvrij, opnieuw te gebruiken, wasbaar microfiberweefsel



 Speciale schoonmaakvloeistof
Deze schoonmaakvloeistof This cleaning fluid is 
speciaal ontwikkeld om vuil en stof eenvoudig van 
uw discs te verwijderen. Goed te gebruiken in 
combinatie met de niet-agressieve doek.

Linamentvrij microfiberweefsel
Maak uw discs veilig en grondig schoon met dit 
linamentvrije microfiberweefsel dat is ontworpen 
voor het verwijderen van stof, vuil en 
vingerafdrukken zonder sporen na te laten.

Opnieuw te gebruiken, wasbaar weefsel
Dit opnieuw te gebruiken microfiberweefsel kan 
voorzichtig worden gewassen met water en zeep en 
vervolgens worden gedroogd. U kunt het weefsel 
steeds weer gebruiken.
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Accessoires
• Gebruiksaanwijzing: 15 talen

Technische specificaties
• Inhoud: Schoonmaakvloeistof, 18 ml

Opslagmedia
• Ondersteunde formaten: Discs van 8 cm, CD-

audio, Herschrijfbare CD, CD-ROM, DVD-ROM, 
DVD/R, DVD/RW, Foto-CD

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

15,9 x 22,2 x 1,2 cm
• Nettogewicht: 0,074 kg
• Brutogewicht: 0,104 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,030 kg
• EAN: 87 12581 56463 6

• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 32,8 x 5,1 x 16,8 cm
• Brutogewicht: 0,75 kg
• Nettogewicht: 0,444 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,306 kg
• EAN: 87 12581 57364 5

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 34,4 x 33,6 x 35,9 cm
• Nettogewicht: 5,328 kg
• Brutogewicht: 10,2 kg
• Gewicht van de verpakking: 4,872 kg
• EAN: 87 12581 57359 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 72
•
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