
 

 

„Philips“
Lešių valikis

DVD/„Blu-ray“

SVC2340
Valo ir apsaugo jūsų DVD 

ir „Blu ray" grotuvus
Reguliarus DVD/„Blu ray" grotuvų lęšių valymas užtikrins optimalią jūsų prietaiso veiklą. Ši 
sauso valymo sistema saugiai pašalina dulkes, purvą ir kitus užsiteršimus.

Išsaugokite originalų garsą ir vaizdo kokybę
• Saugi sauso valymo sistema
• „Full motion“ vaizdo ir garso patikra

Paprasta naudoti
• Balso instrukcijos 8 kalbomis



 Sauso valymo sistema
Sauso valymo sistema saugiai pašalina dulkes, 
nuolaužas ir kitus teršalus nuo DVD/„Blu-ray“ 
grotuvo lazerinių lęšių, ir jie puikiai veikia.

Garso/vaizdo sistemos patikra
Garso/vaizdo sistemos patikra nustato, ar garso ir 
vaizdo lazeriniai lęšiai tiksliai nuskaito informaciją ir 
ar garsiakalbiai tinkamai sureguliuoti.

Balso instrukcijos
Balso instrukcijos šiame paprastame naudoti DVD/
„Blu-ray“ lešių valymo vadove veda jus valymo 
proceso metu viena iš 8 pateiktų kalbų.
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Priedai
• Vartotojo vadovas: 15 kalbų

Pakavimo matmenys
• Išdėstymo tipas: Kintamas
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

13,5 x 21,2 x 1,5 cm
• Grynasis svoris: 0,092 kg
• Bendras svoris: 0,1 kg
• Pakuotės svoris: 0,008 kg
• EAN: 87 12581 56465 0
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas

Vidinė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
• Inner carton (L x W x H): 39,3 x 5,4 x 14,6 cm
• Bendras svoris: 0,71 kg
• Grynasis svoris: 0,552 kg
• Pakuotės svoris: 0,158 kg
• EAN: 87 12581 57366 9

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 41 x 23,8 x 16,5 cm
• Grynasis svoris: 2,208 kg
• Bendras svoris: 3,2 kg
• Pakuotės svoris: 0,992 kg
• EAN: 87 12581 57361 4
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
•
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