
 

Philips
Rengøringssæt til skærm

Plasma/LCD

SVC2541
Rens dit plasma- og LCD-TV

med dette stribefri rensesystem
Anvend denne mikrofiberklud i høj kvalitet sammen med vores særligt udviklede rensegel 
til store TV'er med plasma- og LCD-skærme. Rensesystemet er perfekt til at fjerne 
fingeraftryk og pletter fra skærmen.

Nyd en skærm uden pletter
• Stribefri rensegel gør skærmen fuldstændig ren
• Mikrofiberklud, der ikke fnugger, giver sikker og grundig rengøring

Sikker rensning af din skærm
• Sikker, drypfri løsning

Brug igen og igen
• Mikrofiberklud, der ikke fnugger, og som kan genbruges og vaskes
 



 Stribefri rensegel
Nyd en fuldstændig ren skærm takket være denne 
stribefri rensegel, der er særligt udviklet til ikke at 
efterlade nogen form for rester på skærmen.

Mikrofiberklud, der ikke fnugger
Rengør din skærm sikkert og grundigt med denne 
mikrofiberklud, der ikke fnugger. Kluden er designet 
til grundigt at fjerne støv, snavs og fingeraftryk.

Drypfri løsning
Denne drypfri løsning kan let sprayes på skærmen og 
derefter tørres af. Da den er totalt drypfri, vil dit 
udstyr vedblive med at være tørt og intakt.

Genanvendelig og vaskbar klud
Denne mikrofiberklud, der kan genbruges, kan 
vaskes forsigtigt med vand og sæbe og derefter 
lufttørres. Du kan bruge den igen og igen.
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Tekniske specifikationer
• Indhold: Rensegel, 200 ml

Tilbehør
• Brugervejledning: 3 sprog

Yderemballage
• EAN: 87 12581 35152 6
• Antal forbrugeremballager: 18
• Bruttovægt: 7,622 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 49,8 x 33 x 27,8 cm
• Nettovægt: 4,878 kg
• Taravægt: 2,744 kg

Emballagens mål
• EAN: 87 12581 35150 2

• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Mål på emballage (B x H x D): 12,7 x 22,2 x 6,2 cm
• Bruttovægt: 0,317 kg
• Nettovægt: 0,271 kg
• Taravægt: 0,046 kg

Indvendig emballage
• EAN: 87 12581 35151 9
• Antal forbrugeremballager: 3
• Bruttovægt: 1,162 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

31,2 x 24 x 8,8 cm
• Nettovægt: 0,813 kg
• Taravægt: 0,349 kg
•
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