
 

 

Philips
lencsetisztító

DVD/Blu-ray

SVC2340
Tisztítja és védi a DVD 

és Blu-ray lejátszókat
A DVD/Blu-ray lejátszó lencséjének rendszeres tisztítása biztosítja a készülék optimális 
működését. A száraz tisztítást alkalmazó rendszer biztonságosan távolítja el a port, 
törmeléket és egyéb szennyeződéseket.

Őrizze meg az eredeti hang- és képminőséget!
• Biztonságos száraz tisztítást alkalmazó rendszer
• Full motion kép- and hangellenőrzés

Egyszerű használat
• 8 nyelven elhangzó utasítások



 Száraz tisztítást alkalmazó rendszer
A száraz tisztítást alkalmazó rendszer biztonságosan 
távolítja el a port, törmeléket és egyéb 
szennyeződéseket a DVD és Blu-ray lejátszó 
lézeroptikájáról, így az tökéletesen tiszta lesz, és 
optimális minőséget nyújt.

Audio/video rendszerellenőrzés
Az audio/video rendszerellenőrzés megállapítja, hogy 
az hanghoz és a képhez tartozó lézerlencse 
adatolvasása, és a hangszórók csatlakozása 
megfelelő-e.

Hangutasítások
A könnyen használható DVD és Blu-ray 
lencsetisztítóra vonatkozó, 8 nyelv valamelyikén 
elhangzó utasítások segítik Önt a tisztítási folyamat 
során.
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Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv: 15 nyelvű

Méret csomagolással együtt
• Polcra helyezési mód: Dummy
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

13,5 x 21,2 x 1,5 cm
• Nettó tömeg: 0,092 kg
• Bruttó tömeg: 0,1 kg
• Táratömeg: 0,008 kg
• EAN: 87 12581 56465 0
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Dummy

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 6

• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 
39,3 x 5,4 x 14,6 cm

• Bruttó tömeg: 0,71 kg
• Nettó tömeg: 0,552 kg
• Táratömeg: 0,158 kg
• EAN: 87 12581 57366 9

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

41 x 23,8 x 16,5 cm
• Nettó tömeg: 2,208 kg
• Bruttó tömeg: 3,2 kg
• Táratömeg: 0,992 kg
• EAN: 87 12581 57361 4
• Fogyasztói csomagolások száma: 24
•
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