
 

Philips
Skjermrengjøringspakke

Plasma/LCD

SVC2542W
Rengjør trygt plasma-/LCD-

skjermer
Alt du trenger for å ta vare på plasma- og LCD-skjermer. Stripefritt rengjøringsmiddel 
fjerner trygt støv, skitt og rusk uten å etterlate rester. Ergonomisk rengjøringsputehåndtak 
gjør vedlikeholdet raskt og enkelt.

Rengjør og tørk skjermer trygt
• Stripefritt rengjøringsmiddel
• Ergonomisk putehåndtak
• Innskyvbar antistatisk børste fjerner støv
• Unik puterenser med ventilert base
 



 Stripefritt rengjøringsmiddel
Få en skinnende skjerm med dette stripefrie 
rengjøringsmiddelet, som ikke etterlater seg noen 
form for rester på skjermen.

Ergonomisk putehåndtak
Gir et behagelig, fast og sikkert grep under 
rengjøringen.

Innskyvbar antistatisk børste
Bruk for raskt og trygt å fjerne støv fra skjermene

Unik puterenser
Denne puterenseren med patentert design er laget 
av svamp og skum med en ventilert base. Den 
rengjør skånsomt uten å etterlate seg merker eller 
riper, absorberer overflødig rengjøringsmiddel og 
tørker for en klar skjerm.
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Emballasjeopplysninger
• Antall: 1

Innereske
• EAN: 87 12581 36611 7
• Antall emballasjer: 4
• Innereske (L x B x H): 26,56 x 19,06 x 27,5 cm
• Nettovekt: 0,8 kg
• Bruttovekt: 1,08 kg
• Taravekt: 0,28 kg

Ytre eske
• EAN: 87 12581 36612 4
• Antall emballasjer: 12

• Yttereske (L x B x H): 74,5 x 32 x 34,5 cm
• Nettovekt: 2,4 kg
• Bruttovekt: 6 kg
• Taravekt: 3,6 kg

Mål, emballasje
• EAN: 87 12581 36610 0
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Blister
• Emballasjemål (B x H x D): 32 x 26,4 x 7,6 cm
• Nettovekt: 0,2 kg
• Bruttovekt: 0,27 kg
• Taravekt: 0,07 kg
•
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