
 

 

Philips
Σύστημα καθαρισμού 
φακού

CD/DVD
σύστημα με 2 βούρτσες

SVC2330
Καθαρίζει και προστατεύει συσκευές 

αναπαραγωγής CD/DVD
Ο τακτικός καθαρισμός του φακού της συσκευής αναπαραγωγής CD/DVD εξασφαλίζει τη 

βέλτιστη απόδοσή της. Είναι σημαντικό να διατηρείτε το φακό οπτικού λέιζερ καθαρό και χωρίς 

σκόνες. Αυτό το σύστημα στεγνού βουρτσίσματος αφαιρεί με ασφάλεια τη σκόνη, τα υπολείμματα 

και άλλους ρυπαντές.

Διατήρηση της ποιότητας του αρχικού ήχου και βίντεο
• Ασφαλές σύστημα καθαρισμού στεγνού βουρτσίσματος

Διατηρεί την αρχική ποιότητα ήχου
• Έλεγχος συστήματος ήχου για σωστή ρύθμιση

Εύκολη χρήση
• Φωνητικές οδηγίες σε 14 γλώσσες



 Σύστημα στεγνού βουρτσίσματος
Το σύστημα στεγνού βουρτσίσματος αφαιρεί με 
ασφάλεια τη σκόνη, τα υπολείμματα και άλλους 
ρυπαντές από τους φακούς λέιζερ των CD/DVD 
player αφήνοντάς τα καθαρά και εξασφαλίζοντας 
βέλτιστη απόδοση.

Έλεγχος συστήματος ήχου
Ο έλεγχος συστήματος ήχου καθορίζει εάν τα 
ηχεία έχουν ρυθμιστεί σωστά.

Φωνητικές οδηγίες
Οι φωνητικές οδηγίες σε αυτό εύχρηστο σύστημα 
καθαρισμού φακών CD σάς καθοδηγούν κατά τη 
διαδικασία καθαρισμού σε μία από τις 14 
παρεχόμενες γλώσσες.
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Αξεσουάρ
• Εγχειρίδιο χρήσεως: 15 γλώσσες

Μέσα αποθήκευσης
• Υποστηριζόμενα φορμά: CD ήχου, CD-ROM, 

DVD-ROM

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

15,87 x 22,22 x 12 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,08 κ.
• Μεικτό βάρος: 0,117 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,037 κ.
• EAN: 87 12581 56461 2
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

17,7 x 9,1 x 25,2 εκ.
• Μεικτό βάρος: 0,835 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,48 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,355 κ.
• EAN: 87 12581 57365 2

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

54,9 x 38,2 x 27,6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 5,76 κ.
• Μεικτό βάρος: 10,85 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 5,09 κ.
• EAN: 87 12581 57360 7
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 72
•

Προδιαγραφές
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