Philips
Lēcu tīrītājs

CD/DVD
2 suku sistēma

SVC2330

Notīra un aizsargā CD/DVD
atskaņotāju
Regulāra CD/DVD atskaņotāja lēcu tīrīšana nodrošina optimālu aprīkojuma veiktspēju.
Svarīgi uzturēt optiskā lāzera lēcas tīras un brīvas no putekļiem. Šī sausās tīrīšanas sistēma
notīra putekļus, daļiņas un citus svešķermeņus.
Saglabājiet sākotnējo skaņas un video kvalitāti
• Droša sausas sukas tīrīšanas sistēma
Saglabājiet sākotnējo skaņas kvalitāti
• Audio sistēmas pareizu iestatījumu pārbaude
Vienkārša lietošana
• Balss norādījumi 14 valodās
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Lēcu tīrītājs

CD/DVD 2 suku sistēma

Specifikācijas
Piederumi

• Lietotāja rokasgrāmata: 15 valodas

Uzglabāšanas medijs

• Atbalstītie formāti: CD-Audio, CD-ROM, DVDROM

Iesaiņojuma izmēri

• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):
15,7 x 22,2 x 1,18 cm
• Neto svars: 0,082 kg
• Bruto svars: 0,123 kg
• Taras svars: 0,041 kg
• EAN: 87 12581 56461 2
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kabata
• Plauktā novietošanas veids: Abi

Izceltie produkti
Iekšējā kartona kaste
•
•
•
•
•
•

Patēriņa iesaiņojumu skaits: 6
Inner carton (L x W x H): 16,5 x 7,8 x 22,8 cm
Bruto svars: 0,84 kg
Neto svars: 0,492 kg
Taras svars: 0,348 kg
EAN: 87 12581 57365 2

Ārējā kartona kaste

•
•
•
•
•
•

Outer carton (L x W x H): 54,3 x 37,6 x 26,4 cm
Neto svars: 5,904 kg
Bruto svars: 11 kg
Taras svars: 5,096 kg
EAN: 87 12581 57360 7
Patēriņa iesaiņojumu skaits: 72

•
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Sausās sukas sistēma

Sausās sukas tīrīšanas sistēma droši notīra putekļus,
gružus un citus netīrumus no CD/DVD atskaņotāja
lāzera lēcas, uzturot tās tīrību un optimālu veiktspēju.

Audio sistēmas pārbaude

Audio sistēmas pārbaude nosaka, vai skaļruņi ir
pareizi noregulēti.

Balss norādījumi

Šī vienkārši lietojamā CD lēcas tīrītāja balss
norādījumi vada tīrīšanas procesu vienā no
nodrošinātajām 14 valodām.

