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SVC2340
Почиства и пази вашите 

DVD и Blu ray плейъри
Редовното почистване на лещата на вашия DVD/Blu ray плейър осигурява 
оптимална работа на вашето оборудване. Тази система за сухо почистване 
премахва безопасно прах, частици и други замърсявания.

Запазете оригиналното качество на звука и видеото
• Система за безопасно сухо почистване
• Проверка на пълнометражно видео и аудио

Лесна употреба
• Гласови указания на 8 езика



 Система за сухо почистване
Системата за сухо почистване премахва 
безопасно прах, частици и други замърсявания от 
лазерните лещи на DVD/Blu ray плейърите, като 
така ги поддържа чисти и в оптимално работно 
състояние.

Проверка на аудиовизуалната система
Проверката на аудиовизуалната система 
определя дали лазерните лещи за аудио и видео 
четат данните точно и дали високоговорителите 
са правилно регулирани.

Гласови указания
Гласовите указания на този лесен за използване 
почистващ комплект за лещи на DVD/Blu ray 
устройства ви напътстват в процеса на 
почистване на един от включените 8 езика.
SVC2340/10

Акценти
Дата на издаване  
2011-11-16

Версия: 1.0.7

12 NC: 8670 000 68321
EAN: 87 12581 56465 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
Аксесоари
• Ръководство за потребителя: 15 езика

Габарити на опаковката
• Начин на поставяне: Типова
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

13,5 x 21,2 x 1,5 см
• Нето тегло: 0,092 кг
• Бруто тегло: 0,1 кг
• Тегло на опаковката: 0,008 кг
• EAN: 87 12581 56465 0
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Типова

Вътрешен кашон
• Брой потребителски опаковки: 6

• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 
39,3 x 5,4 x 14,6 см

• Бруто тегло: 0,71 кг
• Нето тегло: 0,552 кг
• Тегло на опаковката: 0,158 кг
• EAN: 87 12581 57366 9

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 41 x 23,8 x 16,5 см
• Нето тегло: 2,208 кг
• Бруто тегло: 3,2 кг
• Тегло на опаковката: 0,992 кг
• EAN: 87 12581 57361 4
• Брой потребителски опаковки: 24
•
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