
 

 

Philips
Čistič na šošovky prehr. 
DVD/Blu-ray

DVD a Blu-ray

SVC2523W
Čistite a chráňte svoje prehrávače 

diskov DVD a Blu ray
Pravidelným čistením šošoviek prehrávačov diskov DVD/Blu ray zaručíte optimálny výkon 
vášho zariadenia. Tento systém suchého čistenia odstráni prach, nečistoty a iné 
znečisťujúce látky.

Uchovajte originálnu kvalitu zvuku a videa
• Plne pohyblivá kontrola audio/video systému
• Bezpečný systém suchého čistenia

Jednoduché používanie
• Hlasové pokyny v 8 jazykoch



 Kontrola audio/video systému
Kontrola audio/video systému určí, či objektív laseru 
pre zvuk a video presne číta údaje a či sú 
reproduktory správne nastavené.

Systém suchého čistenia
Systém suchého čistenia bezpečne odstráni prach, 
nečistoty a iné znečisťujúce látky z povrchu optiky 
DVD/Blu-ray prehrávačov a zanechá ju čistú pre 
optimálny výkon.

Hlasové pokyny
Hlasové pokyny tohto ľahko použiteľného čističa 
DVD/Blu-ray optiky vás budú sprevádzať procesom 
čistenia v jednom z 8 dodaných jazykov.
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Príslušenstvo
• Manuál používateľa: 15 jazykov

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 39,4 x 5,5 x 14,6 cm
• Čistá hmotnosť: 0,468 kg
• Hmotnosť brutto: 0,73 kg
• Hmotnosť obalu: 0,262 kg
• EAN: 87 12581 47904 6
• Počet užívateľských balení: 6

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 41 x 23,8 x 16,5 cm
• Čistá hmotnosť: 1,872 kg

• Hmotnosť brutto: 3,6 kg
• Hmotnosť obalu: 1,728 kg
• EAN: 87 12581 47903 9
• Počet užívateľských balení: 24

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 13,5 x 21,5 x 1,5 cm
• Čistá hmotnosť: 0,078 kg
• Hmotnosť brutto: 0,1079 kg
• Hmotnosť obalu: 0,0299 kg
• EAN: 87 12581 46272 7
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister
•

Technické údaje
Čistič na šošovky prehr. DVD/Blu-ray
DVD a Blu-ray  
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