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SVC2334
Tablet Standı ve Temizleme Kiti

Kolay yazma, görüntüleme ve temizlik için entegre temizleme kiti bulunan tablet standı

Kullanıma yönelik mükemmel tasarım
• Entegre temizleme kiti ile tablet standı
• Rahat yazma, görüntüleme ve temizleme için

Deneyiminizi zenginleștirin
• Tableti tüm yönlerden görüntüleyebilmek için kompakt, katlanabilir stand

İstediğiniz yere götürün
• Ekranınızı istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde temizlemek için dahili temizleyici ile birlikte 

sağlanır

Lekesiz ekranın keyfini çıkarın
• Antistatik formül
• Güvenli ve çevre dostu formül
• İz bırakmayan temizleme sıvısı



 Tablet standı ve temizleme kiti
Kolay yazma, görüntüleme ve temizlik için entegre 
temizleme kiti bulunan tablet standı

Kompakt, katlanabilir stand
Yatay ve dikey izleme/yazma için kompakt, 
katlanabilir stand

Dahili temizleyici ile
Ekranınızı istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde etkili 
bir șekilde temizlemek için dahili temizleyici ile 
birlikte sağlanır

Antistatik formül
Tozu, kiri ve parmak izlerini etkili ve güvenli bir 
șekilde ortadan kaldırmak için antistatik formül

Çevre dostu formül
Bu temizleme sıvısının çevre dostu formülü, 
ekranınızı güvenli ve etkin bir șekilde temizlerken 
çevreyi korumanıza olanak sağlar.

İz bırakmayan temizleme sıvısı
Ekranınızda hiçbir șekilde tortu bırakmayan özel 
formüllü temizleme sıvısı ile lekesiz ekranın keyfini 
çıkarın.
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Aksesuarlar
• Kullanım Kılavuzu: 10 dil

Teknik spesifikasyonlar
• İçindekiler: Temizleme sıvısı, 10 ml

Ambalaj boyutları
• EAN: 48 95185 60179 3
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

14,5 x 22,9 x 3,4 cm
• Brüt ağırlık: 0,137 kg
• Net ağırlık: 0,071 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket
• Dara ağırlığı: 0,066 kg
• Raf yerleșimi tipi: Döșeme

İç Karton
• Brüt ağırlık: 1,545 kg
• GTIN: 2 48 95185 60179 7
• İç karton (L x G x Y): 36 x 16 x 24,5 cm
• Net ağırlık: 0,71 kg
• Ambalaj sayısı: 10
• Dara ağırlığı: 0,835 kg

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 6,9 kg
• GTIN: 1 48 95185 60179 0
• Dıș karton (L x G x Y): 37,5 x 33,5 x 51 cm
• Net ağırlık: 2,84 kg
• Ambalaj sayısı: 40
• Dara ağırlığı: 4,06 kg
•
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