
 

 

Philips
Lens temizleyici

DVD/Blu-ray

SVC2340
DVD ve Blu ray oynatıcılarınızı 

temizler ve korur
DVD/Blu ray oynatıcınızın lensinin düzenli olarak temizlenmesi cihazınızdan optimum 
performans almanızı sağlar. Bu kuru fırçalama sistemi tozları, parçacıkları ve diğer kirleri 
güvenli bir şekilde temizler.

Orijinal ses ve video kalitesini korur
• Güvenli kuru fırçalama temizlik sistemi
• Tam hareketli video ve ses kontrolü

Kullanım kolaylığı
• 8 dilde sesli talimat



 Kuru fırçalama sistemi
Kuru fırçalama sistemi, DVD/Blu ray oynatıcı lazer 
lenslerindeki tozları, parçacıkları ve diğer kirleri 
güvenli bir șekilde temizleyerek cihazı temiz ve 
optimum çalıșır durumda korur.

Ses/video sistemi kontrolü
Ses/video sistemi kontrolü, ses ve video lensinin 
verileri düzgün okuyup okumadığını ve hoparlörlerin 
doğru șekilde ayarlanıp ayarlanmadığını belirler.

Sesli Talimatlar
Bu kolay kullanımlı DVD/Blu ray lens temizleyici 
kılavuzundaki sesli talimatlar, sunulan 8 dilden birinde 
temizleme ișlemi boyunca size rehberlik eder.
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Aksesuarlar
• Kullanım Kılavuzu: 15 dilde

Ambalaj boyutları
• Raf yerleșimi tipi: Sahte
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

13,5 x 21,2 x 1,5 cm
• Net ağırlık: 0,092 kg
• Brüt ağırlık: 0,1 kg
• Dara ağırlığı: 0,008 kg
• EAN: 87 12581 56465 0
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Sahte

İç Karton
• Ambalaj sayısı: 6
• İç karton (L x G x Y): 39,3 x 5,4 x 14,6 cm
• Brüt ağırlık: 0,71 kg
• Net ağırlık: 0,552 kg
• Dara ağırlığı: 0,158 kg
• EAN: 87 12581 57366 9

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 41 x 23,8 x 16,5 cm
• Net ağırlık: 2,208 kg
• Brüt ağırlık: 3,2 kg
• Dara ağırlığı: 0,992 kg
• EAN: 87 12581 57361 4
• Ambalaj sayısı: 24
•

Teknik Özellikler
Lens temizleyici
DVD/Blu-ray

http://www.philips.com

