
yčistite svoj plazmový a LCD
V
s týmto 

Použite túto

čistiacim gélo

systém je pe

Vychu
• Bezš
• Utie

Bezpe
• Bezp

Použí
• Opa
 TV
bezšmuhový čistiacim systémom

 vysokokvalitnú mikrovláknovú handričku na obrazovky s našim špeciálnym 

m pre väčšie obrazovky TV, plazmové a LCD obrazovky a TV. Tento čistiaci 

rfektné riešenie na odstránenie odtlačkov prstov a šmúh z obrazovky.

tnajte si obrazovku bez šmúh
muhový čistiaci gél pre obrazovky bez šmúh
rka z mikrovlákien, ktorá nezanecháva vlákna, čistí bezpečne a dôkladne

čne vyčistite svoju obrazovku
ečné zloženie bez kvapkania

vajte znova a znova
k. použ. utierka z mikrovlákien, ktorá nezanech. vlákna a je vho. na pranie
 

Philips
Súprava na čistenie 
obrazoviek

Plazmové/LCD

SVC2540



 

Technické špecifikácie
• Obsah: Čistiaci gél, 200 ml

Príslušenstvo
• Manuál používateľa: 14 jazykov

Údaje o balení
• Množstvo: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95903 2
• Hmotnosť brutto: ,34 kg
• Hmotnosť obalu: ,06 kg
• Netto hmotnosť: ,28 kg
• Šírka: 93 mm
• Výška: 62 mm
• Dĺžka: 176 mm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95994 0

• Množstvo: 48
• Hmotnosť brutto: 19,38 kg
• Hmotnosť obalu: 1 28 kg
• Netto hmotnosť: 18 1 kg
• Šírka: 430 mm
• Výška: 425 mm
• Dĺžka: 434 mm

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95993 3
• Množstvo: 6
• Hmotnosť brutto: 2,26 kg
• Hmotnosť obalu: ,28 kg
• Netto hmotnosť: 1,98 kg
• Šírka: 205 mm
• Výška: 200 mm
• Dĺžka: 205 mm
•
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