
 

 

Philips
Čistilo za zaslon

Plazma/LCD

SVC2543W
Očistite plazemski in LCD-televizor

s tem sistemom za čiščenje, ki ne pušča sledi
Uporabite krpo za čiščenje zaslonov iz mikrovlaken in gel s posebno formulo za čiščenje 
televizorjev in računalnikov s plazemskimi ali LCD-zasloni. Čistilo za zaslone je popolna 
rešitev za odstranjevanje prstnih odtisov, pack, umazanije in prahu z zaslona.

Uživajte v čistem zaslonu
• Gel za čiščenje, ki ne pušča sledi, za čiste zaslone
• Gladka krpa iz mikrovlaken čisti varno in natančno

Varno očistite zaslon
• Varen pripravek, ki ne kaplja

Za večkratno uporabo
• Pralna krpa iz mikrovlaken za večkratno uporabo ne pušča vlaken



 Gel za čiščenje, ki ne pušča sledi
Uživajte v čistem zaslonu z gelom za čiščenje, ki ne 
pušča sledi, saj je njegova formula oblikovana posebej 
za to, da na zaslonu ne pusti prav ničesar.

Gladka krpa iz mikrovlaken
S to gladko krpo iz mikrovlaken, ki je zasnovana, da 
odstrani prah, umazanijo in prstne odtise, ne da bi 
karkoli pustila za sabo, boste varno in natančno 
očistili svoj zaslon.

Pripravek, ki ne kaplja
Ta pripravek, ki ne kaplja, lahko enostavno nanesete 
na zaslon in ga nato obrišete. Vaša oprema bo brez 
kakršnega koli kapljanja ostala varna in suha.

Pralna krpa za večkratno uporabo
To krpo iz mikrovlaken za večkratno uporabo lahko 
nežno operete v milnici in vodi ter nato posušite na 
zraku. Uporabite jo lahko vedno znova.
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Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

12,8 x 22,2 x 6,4 cm
• Bruto teža: 0,321 kg
• Neto teža: 0,272 kg
• Teža embalaže: 0,049 kg
• EAN: 87 12581 46273 4
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Karton

Notranja škatla
• Bruto teža: 1,173 kg
• Inner carton (L x Š x V): 27,3 x 24 x 9,5 cm

• Neto teža: 0,816 kg
• Teža embalaže: 0,357 kg
• EAN: 87 12581 46275 8
• Število komercialnih pakiranj: 3

Zunanja škatla
• Bruto teža: 7,678 kg
• Outer carton (L x Š x V): 49,8 x 29,1 x 30,9 cm
• Neto teža: 4,896 kg
• Teža embalaže: 2,782 kg
• EAN: 87 12581 46274 1
• Število komercialnih pakiranj: 18
•
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