
 

Philips
Rengøringssæt til skærm

Plasma/LCD

SVC2542W
Sikker rensning af plasma-/LCD-

skærme
Alt hvad du har brug for til at passe på din plasma- eller LCD-skærm. Den stribefri 
rensevæske fjerner støv, snavs og pletter sikkert uden at efterlade noget. Det 
ergonomiske greb på rensepuden gør vedligeholdelse nemt og hurtigt.

Rengør og tør skærme på sikker vis
• Stribefri rensevæske
• Ergonomisk greb på rensepuden
• Udtrækkelig antistatisk børste til at fjerne støv med
• Enestående rensepude ventileret bund
 



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

Ergonomisk greb på rensepuden
Giver et behageligt, fast og sikkert greb under 
rengøring.

Udtrækkelig antistatisk børste
Fjerner hurtigt og sikkert støv fra skærme

Enestående rensepude
Rensepuden med det patenterede design er lavet af 
svamp og skum med en ventileret bund. Den renser 
forsigtigt uden at lave mærker eller ridser, 
absorberer overskydende rengøringsvæske og 
tørrer, så skærmen er ren.
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Emballagedata
• Mængde: 1

Indvendig emballage
• EAN: 87 12581 36611 7
• Antal forbrugeremballager: 4
• Indvendig emballage (L x B x H): 

26,56 x 19,06 x 27,5 cm
• Nettovægt: 0,8 kg
• Bruttovægt: 1,08 kg
• Taravægt: 0,28 kg

Yderemballage
• EAN: 87 12581 36612 4
• Antal forbrugeremballager: 12

• Ydre indpakning (L x B x H): 74,5 x 32 
mm x 34,5 cm

• Nettovægt: 2,4 kg
• Bruttovægt: 6 kg
• Taravægt: 3,6 kg

Emballagens mål
• EAN: 87 12581 36610 0
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• Mål på emballage (B x H x D): 32 

mm x 26,4 x 7,6 cm
• Nettovægt: 0,2 kg
• Bruttovægt: 0,27 kg
• Taravægt: 0,07 kg
•
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