
 

 

Philips Walita
Limpador de lente

DVD/Blu-ray

SVC2340
Limpa e protege DVD 

e Blu-ray players
A limpeza da lente de DVD/Blu-ray players feita regularmente garante o desempenho 
ideal do equipamento. Este sistema de escovas a seco remove com segurança poeira, 
fragmentos e outras impurezas.

Mantenha o som e a qualidade do vídeo originais
• Sistema de limpeza a seco com escovas
• Verificação de vídeo em pleno movimento e áudio

Fácil de usar
• Instruções por voz em 8 idiomas



 Sistema de escovas a seco
O sistema de limpeza a seco com escovas remove 
com segurança poeira, fragmentos e outras 
impurezas da lente do laser de DVD/Blu-ray player, 
deixando-a limpa e com máximo desempenho.

Verificação do aparelho de áudio/vídeo
A verificação do aparelho de áudio/vídeo determina 
se a lente do laser para áudio e vídeo está lendo com 
precisão os dados e se as caixas acústicas estão 
ajustadas corretamente.

Instruções por voz
As instruções por voz (em um dos 8 idiomas) 
contidas neste limpador de lente para DVD/Blu-ray 
orientam no processo de limpeza.
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Acessórios
• Manual do Usuário: 15 idiomas

Dimensões da embalagem
• Tipo de colocação em prateleiras: Fictício
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

13,5 x 21,2 x 1,5 cm
• Peso líquido: 0,092 kg
• Peso bruto: 0,1 kg
• Peso da embalagem: 0,008 kg
• EAN: 87 12581 56465 0
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Fictício

Embalagem interna
• Número de embalagens para o cliente: 6

• Embalagem interna (L x L x A): 
39,3 x 5,4 x 14,6 cm

• Peso bruto: 0,71 kg
• Peso líquido: 0,552 kg
• Peso da embalagem: 0,158 kg
• EAN: 87 12581 57366 9

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 

41 x 23,8 x 16,5 cm
• Peso líquido: 2,208 kg
• Peso bruto: 3,2 kg
• Peso da embalagem: 0,992 kg
• EAN: 87 12581 57361 4
• Número de embalagens para o cliente: 24
•

Especificações
Limpador de lente
DVD/Blu-ray
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