
 

Philips
Rengöringspaket för skärm

Plasma/LCD

SVC2541
Rengör din plasma- och LCD-TV

med det här rengöringssystemet som inte lämnar ränder
Mikrofiberduk med specialutvecklad rengöringsgel för storbildsplasmaskärmar och -LCD-
TV. Det här rengöringssystemet är perfekt för att ta bort fingeravtryck och fläckar från 
skärmen.

Njut av en fläckfri skärm
• Rengöringsgel som inte lämnar ränder för fläckfria skärmar
• Luddfri mikrofiberduk rengör säkert och grundligt

Rengör skärmen säkert
• Säker, droppfri vätska

Använd om och om igen
• Luddfri, återanvändningsbar, tvättbar mikrofiberduk
 



 Rengöringsgel som inte lämnar ränder
Njut av en fläckfri skärm med den här 
rengöringsgelen som inte lämnar ränder. Den är 
särskilt utformad för att inte lämna några rester på 
skärmen.

Luddfri mikrofiberduk
Rengör din skärm säkert och grundligt med den här 
luddfria mikrofiberduken som är gjord för att ta bort 
damm, smuts och fingeravtryck utan att lämna 
någonting efter sig.

Droppfri vätska
Den droppfria vätskan sprejas enkelt på skärmen och 
torkas sedan av. Den droppar inte så utrustningen 
hålls skyddad och torr.

Återanvändningsbar, tvättbar duk
Den här återanvändningsbara mikrofiberduken kan 
tvättas försiktigt med tvål och vatten och sedan 
lufttorkas. Du kan använda den om och om igen.
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Tekniska specifikationer
• Innehåll: Rengöringsgel, 200 ml

Tillbehör
• Bruksanvisning: Tre språk

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 35152 6
• Antal konsumentförpackningar: 18
• Bruttovikt: 7,622 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 49,8 x 33 x 27,8 cm
• Nettovikt: 4,878 kg
• Taravikt: 2,744 kg

Förpackningens mått
• EAN: 87 12581 35150 2

• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Förpackningens mått (B x H x D): 

12,7 x 22,2 x 6,2 cm
• Bruttovikt: 0,317 kg
• Nettovikt: 0,271 kg
• Taravikt: 0 046 kg

Inre kartong
• EAN: 87 12581 35151 9
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Bruttovikt: 1,162 kg
• Inre kartong (L x B x H): 31,2 x 24 x 8,8 cm
• Nettovikt: 0,813 kg
• Taravikt: 0,349 kg
•
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