
 

 

Philips
Čistič optiky

CD/DVD
Systém se 2 štětečky

SVC2330
Čistí a chrání váš přehrávač 

disků CD a DVD
Pravidelné čištění optiky CD/DVD přehrávače zajišťuje optimální výkon vašeho zařízení. 
Je důležité udržovat čočku optického laseru čistou a bez prachu. Tento systém suchých 
štětečků bezpečně odstraňuje prach a další nečistoty.

Zachování originální kvality zvuku a videa
• Bezpečný čisticí systém suchých kartáčů

Zachování originální kvality zvuku
• Kontrola správného nastavení audiosystému

Snadné použití
• Hlasové pokyny jsou k dispozici ve 14 jazycích.



 Systém suchých kartáčů
Čisticí systém suchých kartáčů bezpečně odstraňuje 
prach, usazeniny a další nečistoty z optiky laseru 
přehrávače CD/DVD a zanechává jej čistý a 
optimálně výkonný.

Kontrola audiosystému
Kontrola audiosystému určí, zda jsou reproduktory 
řádně nastaveny.

Hlasové pokyny
Hlasové pokyny na tomto snadno použitelném čističi 
optiky CD vás provedou procesem čištění v jednom 
ze 14 jazyků.
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Příslušenství
• Uživatelská příručka: 15 jazyků

Úložná média
• Podporované formáty: CD-Audio, CD-ROM, 

DVD-ROM

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 15,7 x 22,2 x 1,18 cm
• Čistá hmotnost: 0,082 kg
• Hrubá hmotnost: 0,123 kg
• Hmotnost obalu: 0,041 kg
• EAN: 87 12581 56461 2
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Typ umístění poličky: Obojí

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 16,5 x 7,8 x 22,8 cm
• Hrubá hmotnost: 0,84 kg
• Čistá hmotnost: 0,492 kg
• Hmotnost obalu: 0,348 kg
• EAN: 87 12581 57365 2

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 54,3 x 37,6 x 26,4 cm
• Čistá hmotnost: 5,904 kg
• Hrubá hmotnost: 11 kg
• Hmotnost obalu: 5,096 kg
• EAN: 87 12581 57360 7
• Počet spotřebitelských balení: 72
•

Specifikace
Čistič optiky
CD/DVD Systém se 2 štětečky
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