
 

 

Philips
Soluţie de curăţare pentru 
obiective

CD/DVD
Sistem cu 2 perii

SVC2330
Curăţă şi protejează 

playerul CD/DVD
Curăţarea regulată a lentilei playerului CD/DVD asigură performanţe optime pentru 
echipamentul dvs. Este important ca lentila laserului optic să fie totdeauna curată şi fără praf. 
Acest sistem cu perie uscată îndepărtează în siguranţă praful, murdăria şi alte impurităţi.

Păstraţi calitatea audio și video originală
• sistem de curăţare sigur, cu perie uscată

Păstrează calitatea sunetului original
• Verificarea sistemului audio pentru configurare corectă

Ușor de utilizat
• Instrucţiunile vocale sunt oferite în 14 limbi



 Sistem cu perie uscată
Sistemul de curăţare cu perie uscată elimină în 
siguranţă praful, reziduurile și alte impurităţi de pe 
lentilele laser ale playerelor CD/DVD, lăsându-le 
curate și în stare optimă de funcţionare.

Verificarea sistemului audio
Verificarea sistemului audio stabilește dacă boxele 
sunt reglate corespunzător.

Instrucţiuni vocale
Instrucţiunile vocale de pe acest kit de curăţare 
pentru CD playere vă îndrumă pe parcursul 
procesului de curăţare în una din cele 14 limbi 
furnizate.
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Accesorii
• Manual de utilizare: 15 limbi

Suport de stocare
• Formate acceptate: CD-Audio, CD-ROM, DVD-

ROM

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

15,7 x 22,2 x 1,18 cm
• Greutate netă: 0,082 kg
• Greutate brută: 0,123 kg
• Greutate proprie: 0,041 kg
• EAN: 87 12581 56461 2
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 16,5 x 7,8 x 22,8 cm
• Greutate brută: 0,84 kg
• Greutate netă: 0,492 kg
• Greutate proprie: 0,348 kg
• EAN: 87 12581 57365 2

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 54,3 x 37,6 x 26,4 cm
• Greutate netă: 5,904 kg
• Greutate brută: 11 kg
• Greutate proprie: 5,096 kg
• EAN: 87 12581 57360 7
• Număr de ambalaje: 72
•

Specificaţii
Soluţie de curăţare pentru obiective
CD/DVD Sistem cu 2 perii

http://www.philips.com

