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Lagring
• Användbara format: DVD-ROM, DVD/R, DVD/

RW

Tillbehör
• Bruksanvisning: 14 språk

Förpackningsinformation
• Kvantitet: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95887 5
• Bruttovikt: 0,12 kg
• Taravikt: 0,1 kg
• Nettovikt: 0,02 kg
• Bredd: 140 mm
• Höjd: 13 mm
• Längd: 185 mm

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95889 9

• Kvantitet: 72
• Bruttovikt: 10,48 kg
• Taravikt: 0,86 kg
• Nettovikt: 9,62 kg
• Bredd: 350 mm
• Höjd: 360 mm
• Längd: 430 mm

Inre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95888 2
• Kvantitet: 6
• Bruttovikt: 0,80 kg
• Taravikt: 0,12 kg
• Nettovikt: 0,68 kg
• Bredd: 110 mm
• Höjd: 160 mm
• Längd: 200 mm
•

Rengörings-DVD
  

Specifikationer

Publiceringsdatum  
2008-09-30

Version: 2.3.7

12 NC: 9082 100 07882
EAN: 87 10895 95887 5

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
SVC2

Produkt

System m
Med rengör
säkert sätt 
/DVD-spela
på bästa sä

Röstinstr
Röstinstruk
CD:n guida
14 språken
520/10

fördelar

ed torr b
ingssysteme
bort damm
rens laserlin
tt.

uktioner
tionerna på
r dig genom
.

orste
t med en torr borste tar du på ett 

, skräp och annan smuts från CD-
s så att den hålls ren och fungerar 

 den här lättanvända rengörings-
 rengöringsprocessen på ett av de 

http://www.philips.com

