
 

 

Philips
Čistič optiky

DVD/Blu-ray

SVC2340
Čistí a chrání DVD a Blu-ray 

přehrávače
Pravidelným čištěním optiky DVD a Blu-ray přehrávačů zajistíte optimální výkon zařízení. 
Tento systém suchých štětečků bezpečně odstraňuje prach a další nečistoty.

Zachování originální kvality zvuku a videa
• Bezpečný čisticí systém suchých kartáčů
• Kontrola pohyblivého videa a zvuku

Snadné použití
• Hlasové pokyny jsou k dispozici v 8 jazycích.



 Systém suchých kartáčů
Čisticí systém suchých kartáčů bezpečně odstraňuje 
prach, usazeniny a další nečistoty z optiky laseru 
DVD/Blu ray přehrávače a zanechává ji čistou a 
optimálně výkonnou.

Kontrola systému audio/video
Kontrola systému audio/video ověří, zda laserová 
optika zvukového a obrazového systému přesně 
načítá data a zda jsou reproduktory správně 
nastaveny.

Hlasové pokyny
Hlasové pokyny na tomto snadno použitelném čističi 
optiky CD vás provedou procesem čištění v jednom 
z 8 dostupných jazyků.
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Příslušenství
• Uživatelský manuál: 15 jazyků

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Dummy
• Rozměry balení (Š x V x H): 13,5 x 21,2 x 1,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,092 kg
• Hrubá hmotnost: 0,1 kg
• Hmotnost obalu: 0,008 kg
• EAN: 87 12581 56465 0
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6

• Vnitřní obal (D x Š x V): 39,3 x 5,4 x 14,6 cm
• Hrubá hmotnost: 0,71 kg
• Čistá hmotnost: 0,552 kg
• Hmotnost obalu: 0,158 kg
• EAN: 87 12581 57366 9

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 41 x 23,8 x 16,5 cm
• Čistá hmotnost: 2,208 kg
• Hrubá hmotnost: 3,2 kg
• Hmotnost obalu: 0,992 kg
• EAN: 87 12581 57361 4
• Počet spotřebitelských balení: 24
•
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