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Tisztítja és védi CD/DVD 

lejátszóját
A CD-/DVD-lejátszó lencséinek rendszeres tisztítása biztosítja a készülék optimális 
működését. Az optikai lézer lencséjét fontos tisztán és pormentesen tartani. A száraz tisztítást 
alkalmazó rendszer biztonságosan távolítja el a port és az egyéb szennyeződéseket.

Őrizze meg az eredeti hang- és képminőséget!
• Biztonságos száraz tisztítást alkalmazó rendszer

Őrizze meg az eredeti hangminőséget!
• Az audiorendszer ellenőrzése a megfelelő beállításhoz

Egyszerű használat
• 14 nyelven elhangzó utasítások



 Száraz tisztítást alkalmazó rendszer
A száraz tisztítást alkalmazó rendszer biztonságosan 
távolítja el a port, törmeléket és egyéb 
szennyeződéseket a CD- és DVD-lejátszó 
lézeroptikájáról, így az tökéletesen tiszta minőséget 
nyújthat.

Audiorendszer ellenőrzése
Az audiorendszer ellenőrzéséből kiderül, hogy 
megfelelően vannak-e beállítva a hangsugárzók.

Hangutasítások
A könnyen használható, a CD lencse tisztítóra 
vonatkozó, a 14 nyelv valamelyikén elhangzó 
utasítások segítik Önt a tisztítási folyamat során.
SVC2330/10

Fénypontok
Kiadás dátuma  
2015-08-13

Verzió: 2.0.8

12 NC: 8670 000 68316
EAN: 87 12581 56461 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv: 15 nyelvű

Tároló médiumok
• Támogatott formátumok: Audió CD, CD-ROM, 

DVD-ROM

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

15,87 x 22,22 x 12 cm
• Nettó tömeg: 0,08 kg
• Bruttó tömeg: 0,117 kg
• Táratömeg: 0,037 kg
• EAN: 87 12581 56461 2
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Makett
• Polcra helyezési mód: Makett

Belső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

17,7 x 9,1 x 25,2 cm
• Bruttó tömeg: 0,835 kg
• Nettó tömeg: 0,48 kg
• Táratömeg: 0,355 kg
• EAN: 87 12581 57365 2

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

54,9 x 38,2 x 27,6 cm
• Nettó tömeg: 5,76 kg
• Bruttó tömeg: 10,85 kg
• Táratömeg: 5,09 kg
• EAN: 87 12581 57360 7
• Fogyasztói csomagolások száma: 72
•
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