
 

 

Philips
Kit de limpeza

• CD/DVD

SVC2235
Kit de limpeza de discos 

e leitores de CD/DVD
A limpeza regular dos CDs, DVDs e dos leitores prolonga o tempo de vida dos discos e 
protege os leitores. A limpeza regular dos discos e das lentes dos leitores garante um 
desempenho superior do equipamento. Pode ter tudo numa só embalagem.

Limpa os seus CD e DVD de forma segura
• Líquido de limpeza especial para limpar discos de forma segura
• Toalhitas de limpeza secas
• Acção de limpeza radial segura e fácil
• Almofada de microfibras para limpeza

Mantenha a qualidade original de som e vídeo
• Sistema de limpeza seguro com escova seca

Mantenha a qualidade original do som
• Verificação do sistema de áudio para uma definição correcta

Fácil de utilizar
• Instruções de voz fornecidas em 14 línguas



 Líquido de limpeza especial
Este líquido de limpeza foi formulado 
especificamente para limpar delicadamente sujidade 
e pó dos seus discos. É utilizado com o pano não 
abrasivo.

Toalhitas de limpeza secas
Estas toalhitas não abrasivas, sem pêlos trabalham de 
forma suave para remover pó, sujidade e resíduos 
dos discos.

Acção de limpeza radial
Limpe e proteja os seus discos com esta acção de 
limpeza radial segura e fácil, que elimina a sujidade, o 
pó e o lixo existentes no disco.

Almofada de microfibras para limpeza
Esta almofada de limpeza é feita de um material 
especial de microfibra. Funciona em conjunto com o 
líquido de limpeza antiestático, para garantir que os 
seus discos sejam limpos de forma segura e estejam 
sempre sem pó ou sujidade.

Sistema de escova seca
O sistema de limpeza com escova seca remove com 
segurança pó, resíduos e outros contaminantes das 
lentes laser dos leitores de CD/DVD, deixando-as 
limpas e com um desempenho perfeito.

Verificação do sistema de áudio
A verificação do sistema de áudio determina se os 
altifalantes estão ajustados correctamente.

Instruções de voz
As instruções de voz neste sistema de limpeza para 
CDs de fácil utilização irão guiá-lo pelo processo de 
limpeza, numa das 14 línguas incluídas.
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Acessórios
• Manual do utilizador: 15 idiomas

Especificações técnicas
• Conteúdos: Líquido de Limpeza, 30 ml

Suporte de armazenamento
• Formatos suportados: CD-Audio, CD-Rewritable 

(regravável), CD-ROM, DVD-ROM, DVD/R, 
DVD/RW

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

18,4 x 22,23 x 6,55 cm

• Peso líquido: 0,2331 kg
• Peso bruto: 0,364 kg
• Tara: 0,1309 kg
• EAN: 87 12581 56464 3
• Número de produtos incluídos: 4
• Tipo de embalagem: Fictícia

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

39,8 x 24,1 x 20,3 cm
• Peso líquido: 1,3986 kg
• Peso bruto: 2,65 kg
• Tara: 1,2514 kg
• EAN: 87 12581 57362 1
• Número de embalagens para o consumidor: 6
•
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