
 

 

Philips
Čistiaci prostriedok na 
disky

CD/DVD

SVC2230
Bezpečne čistí disky CD a DVD

Táto neabrazívna utierka z mikrovlákien, ktorá nezanecháva vlákna, bezpečne očistí disky 
CD, DVD a CD-ROM. Odstráni prach, špinu a iné nečistoty bez poškriabania. 
Opakovane použiteľná a vhodná na pranie pre zvýšenie vášho pohodlia.

Bezpečné čistenie diskov CD a DVD
• Špeciálna čistiaca kvapalina na bezpečné čistenie diskov
• Utierka z mikrovlákien nezanechávajúca vlákna na bezpečné čistenie diskov

Používajte znova a znova
• Opak. použ. utierka z mikrovlákien, ktorá nezanech. vlákna a je vho. na pranie



 Špeciálna čistiaca kvapalina
Táto čistiaca kvapalina má špeciálne zloženie, ktoré 
jemne odstráni špinu a prach z vašich diskov. Používa 
sa s neabrazívnou utierkou.

Utierka z mikrovlákien nezanech. vlákna
Pomocou tejto utierky z mikrovlákien, ktorá 
nezanecháva vlákna, bezpečne a dôkladne vyčistíte 
vaše disky, pretože je navrhnutá pre dokonalé 
odstraňovanie prachu, nečistôt a odtlačkov prstov 
bez toho, aby za sebou zanechávala nejaké stopy.

Opakovane použ. utierka vhod. na 
pranie
Túto opakovane použiteľnú utierku z mikrovlákien je 
možné jemne prať vo vode s trochou mydla a 
následne nechať vyschnúť na vzduchu. Môžete ju 
preto používať znova a znova.
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Príslušenstvo
• Manuál používateľa: 15 jazykov

Technické špecifikácie
• Obsah: Čistiaca tekutina, 18ml

Pamäťové médium
• Podporované formáty: 8 cm disky, Zvukový CD 

disk, Prepisovateľný CD disk, Disk CD-ROM, 
DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo CD

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína
• Rozmery balenia (Š x V x H): 15,9 x 22,2 x 1,2 cm
• Čistá hmotnosť: 0,074 kg
• Hmotnosť brutto: 0,104 kg
• Hmotnosť obalu: 0,030 kg
• EAN: 87 12581 56463 6

• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Figurína

Vnútorný kartón
• Počet užívateľských balení: 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 32,8 x 5,1 x 16,8 cm
• Hmotnosť brutto: 0,75 kg
• Čistá hmotnosť: 0,444 kg
• Hmotnosť obalu: 0,306 kg
• EAN: 87 12581 57364 5

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 34,4 x 33,6 x 35,9 cm
• Čistá hmotnosť: 5,328 kg
• Hmotnosť brutto: 10,2 kg
• Hmotnosť obalu: 4,872 kg
• EAN: 87 12581 57359 1
• Počet užívateľských balení: 72
•

Technické údaje
Čistiaci prostriedok na disky
CD/DVD  
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