
 

 

„Philips“
Lešių valikis

• CD/DVD
• 2 šepetėlių sistema

SVC2330
Valo ir apsaugo CD/DVD leistuvą

Reguliarus CD/DVD leistuvo lęšių valymas užtikrina optimalų įrangos veikimą. Svarbu, kad 
optinis lazerio lęšis būtų švarus ir neapdulkėjęs. Sausų šepetėlių sistema saugiai pašalina 
dulkes, nešvarumus ir kitas susikaupusias daleles.

Išsaugokite originalų garsą ir vaizdo kokybę
• Saugi sauso valymo sistema

Išlaikykite natūralaus garso kokybę
• Garso sistemos nustatymų tikrinimas

Paprasta naudoti
• Balso instrukcijos 14 kalbų



 Sauso valymo sistema
Sausojo valymo sistema saugiai pašalina dulkes, 
nuolaužas ir kitus teršalus nuo CD/DVD grotuvo 
lazerio lęšių, todėl jie išlieka švarūs bei optimaliai 
veikia.

Garso sistemos tikrinimas
Garso sistemos tikrinimas nustato, ar garsiakalbiai 
tinkamai sureguliuoti.

Balso instrukcijos
Balso instrukcijos šiame paprastame naudoti CD 
lešių valymo vadove veda jus valant viena iš 14 
pateiktų kalbų.
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Priedai
• Vartotojo vadovas: 15 kalbų

Saugojimo laikmena
• Palaikomi formatai: CD-Audio, CD-ROM, DVD-

ROM

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

15,87 x 22,22 x 12 cm
• Grynasis svoris: 0,081 kg
• Bendras svoris: 0,117 kg
• Pakuotės svoris: 0,036 kg
• EAN: 87 12581 56461 2
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Išdėstymo tipas: Abu

Vidinė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
• Inner carton (L x W x H): 17,7 x 9,1 x 25,2 cm
• Bendras svoris: 0,835 kg
• Grynasis svoris: 0,486 kg
• Pakuotės svoris: 0,349 kg
• EAN: 87 12581 57365 2

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 54,9 x 38,2 x 27,6 cm
• Grynasis svoris: 5,832 kg
• Bendras svoris: 10,85 kg
• Pakuotės svoris: 5,018 kg
• EAN: 87 12581 57360 7
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 72
•

Specifikacijos
Lešių valikis
CD/DVD 2 šepetėlių sistema
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