
 

Philips
Płyta czyszcząca napęd 
DVD i Blu-ray

DVD i Blu-ray

SVC2523W
Czyść i zabezpieczaj swoje 

odtwarzacze DVD i Blu-ray
Regularne czyszczenie soczewek odtwarzaczy DVD i Blu-ray zapewnia optymalne 
działanie tych urządzeń. System suchych szczoteczek bezpiecznie usuwa kurz, brud i inne 
zanieczyszczenia.

Zachowaj wysoką jakość dźwięku i obrazu
• Test odtwarzania ruchomego obrazu oraz dźwięku:
• Bezpieczny system suchych szczoteczek

Łatwa obsługa
• Instrukcje głosowe w 8 językach
 



 Test systemu audio/wideo
Test systemu audio/wideo pozwala określić, czy 
soczewka lasera umożliwiającego odczyt danych 
audio i wideo działa właściwie i czy głośniki są 
odpowiednio dostosowane.

System suchych szczoteczek
System suchych szczoteczek w bezpieczny sposób 
usuwa kurz i inne zabrudzenia z soczewek 
odtwarzaczy DVD/Blu ray, zapewniając ich 
optymalne działanie.

Instrukcje głosowe
Instrukcje głosowe tej łatwej w użytkowaniu płyty 
DVD/Blu ray do czyszczenia soczewek prowadzą 
przez proces czyszczenia w jednym z 8 języków.
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Akcesoria
• Instrukcja obsługi: 15 języków

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

39,4 x 5,6 x 14,5 cm
• Waga netto: 0,468 kg
• Waga brutto: 0,730 kg
• Ciężar opakowania: 0,262 kg
• EAN: 87 12581 47904 6
• Liczba opakowań konsumenckich: 6

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

40,9 x 23,9 x 16,5 cm

• Waga netto: 1,872 kg
• Waga brutto: 3,6 kg
• Ciężar opakowania: 1,728 kg
• EAN: 87 12581 47903 9
• Liczba opakowań konsumenckich: 24

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

13,5 x 21,6 x 1,5 cm
• Waga netto: 0,078 kg
• Waga brutto: 0,108 kg
• Ciężar opakowania: 0,030 kg
• EAN: 87 12581 46272 7
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
•
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