Philips
Kit de curăţare pentru
ecran

Plasmă/LCD
SVC2540

Curăţaţi televizoarele cu plasmă şi LCD
cu acest sistem de curăţare care nu lasă urme
Folosiţi această lavetă din microfibră pentru ecrane împreună cu gelul special pentru curăţat
televizoare cu ecran mare, ecrane cu plasmă şi LCD şi televizoare. Acest sistem de curăţare
este soluţia perfectă pentru îndepărtarea amprentelor şi scamelor de pe ecran.
Bucuraţi-vă de un ecran imaculat
• Gel de curăţare care nu lasă urme pentru ecrane imaculate
• Cârpa din microfibră, fără scame curăţă sigur și complet
Curăţaţi ecranul în siguranţă
• Formulă sigură, care nu permite scurgerile
Înregistraţi iar și iar
• Cârpă din microfibră lavabilă, reutilizabilă și fără scame

SVC2540/10

Kit de curăţare pentru ecran
Plasmă/LCD

Specificaţii
Specificaţii tehnice

• Cuprins: Gel de curăţare, 200 ml

Accesorii

• Manual de utilizare: 14 limbi

Informaţii ambalaj

•
•
•
•
•
•
•
•

Cantitate: 1
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95903 2
Greutate brută: 0,34 kg
Greutate proprie: 0,06 kg
Greutate netă: 0,28 kg
Lăţime: 93 mm
Înălţime: 62 mm
Lungime: 176 mm

Cutie exterioară

• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95994 0

Repere
•
•
•
•
•
•
•

Cantitate: 48
Greutate brută: 19,38 kg
Greutate proprie: 1.28 kg
Greutate netă: 18.1 kg
Lăţime: 430 mm
Înălţime: 425 mm
Lungime: 434 mm

Cutie interioară
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95993 3
Cantitate: 6
Greutate brută: 2,26 kg
Greutate proprie: 0,28 kg
Greutate netă: 1,98 kg
Lăţime: 205 mm
Înălţime: 200 mm
Lungime: 205 mm

•

Bucuraţi-vă de un ecran imaculat cu acest gel de
curăţare care nu lasă urme, conceput special pentru
a nu lăsa niciun semn pe ecran.

Cârpă din microfibră, fără scame

Curăţaţi-vă complet și în siguranţă ecranul cu această
cârpă din microfibră, fără scame, creată pentru
eliminarea prafului, a murdăriei și a amprentelor fără
a lăsa nimic în urmă.

Formulă care nu permite scurgerile

Această formulă fără scurgeri permite pulverizarea
facilă pe ecran și ștergerea. Nu permite nicio
scurgere, păstrând echipamentele dvs. sigure și
uscate.

Cârpă lavabilă, reutilizabilă

Cârpa reutilizabilă din microfibră poate fi spălată cu
grijă într-o soluţie de apă cu săpun și apoi uscată
natural. O puteţi reutiliza de nenumărate ori.

Data apariţiei 2019-04-24

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Versiune: 3.1.10

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V.
sau a deţinătorilor lor legali.

12 NC: 9082 100 07895
EAN: 87 10895 95903 2

Gel de curăţare care nu lasă urme

www.philips.com

