
 

 

Philips
Näytönpuhdistusaine

Plasma/LCD

SVC2543W
Puhdista LCD-TV ja plasmatelevisio

jälkiä jättämättömällä puhdistusmenetelmällä
Käytä tätä mikrokuituliinaa yhdessä jälkiä jättämättömän puhdistusgeelin kanssa plasma- ja 
LCD-televisioiden ja -näyttöjen puhdistukseen. Näin puhdistat sormenjäljet ja tahrat 
tehokkaasti.

Nauti puhtaasta näytöstä
• Jälkiä jättämätön puhdistusgeeli takaa puhtaan näytön
• Nukkaantumaton mikrokuituliina puhdistaa turvallisesti ja perusteellisesti

Puhdista näyttö vaivattomasti
• Turvallinen jälkiä jättämätön suihke

Käytä yhä uudelleen
• Nukkaantumaton, uudelleenkäytettävä pestävä mikrokuituliina



 Jälkiä jättämätön puhdistusgeeli
Jälkiä jättämättömän puhdistusgeelin ansiosta voit 
nauttia täysin puhtaasta näytöstä. Geeli on kehitetty 
siten, ettei näytön pintaan jää ainuttakaan juovaa.

Nukkaantumaton mikrokuituliina
Puhdista näyttö tai kuvaruutu turvallisesti ja 
perusteellisesti tällä nukkaantumattomalla 
mikrokuituliinalla, joka poistaa tarkasti pölyn, lian ja 
sormenjäljet.

Jälkiä jättämätön suihke
Suihketta on kätevä ruiskuttaa näytölle ja helppo 
pyyhkiä pois. Suihkeessa ei ole valuvia pisaroita, joten 
laitteesi nesteelle arat osat eivät pääse kastumaan.

Uudelleenkäytettävä pestävä liina
Tämän uudelleenkäytettävän mikrokuituliinan voi 
pestä hellävaraisesti saippuavedellä ja ilmakuivata. 
Sitä voi käyttää yhä uudestaan.
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Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 12,7 x 22,1 x 6,4 cm
• Kokonaispaino: 0,321 kg
• Nettopaino: 0,272 kg
• Taara: 0,049 kg
• EAN: 87 12581 46273 4
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 1,173 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 27,2 x 23,9 x 9,4 cm

• Nettopaino: 0,816 kg
• Taara: 0,357 kg
• EAN: 87 12581 46275 8
• Kuluttajapakkausten määrä: 3

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 7,678 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 49,8 x 29,2 x 31,0 cm
• Nettopaino: 4,896 kg
• Taara: 2,782 kg
• EAN: 87 12581 46274 1
• Kuluttajapakkausten määrä: 18
•
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