
 

Philips
Σύστημα καθαρισμού 
οθόνης

Plasma/LCD

SVC2544W
Καθαρίστε με ασφάλεια τις 

οθόνες plasma/LCD
Ό,τι χρειάζεστε για τη φροντίδα των οθονών plasma και LCD. Το υγρό καθαρισμού που 
δεν αφήνει γραμμές απομακρύνει τη σκόνη και τη βρομιά χωρίς να αφήνει υπολείμματα. 
Η εργονομική μαλακή λαβή καθαρισμού προσφέρει γρήγορη και εύκολη συντήρηση.

Απολαύστε πεντακάθαρη οθόνη
• Υγρό καθαρισμού που δεν αφήνει γραμμές

Καθαρίζει και στεγνώνει τις οθόνες με ασφάλεια
• Εργονομική μαλακή λαβή
• Αφαιρούμενη αντιστατική βούρτσα που απομακρύνει τη σκόνη
• Μοναδικό σύστημα καθαρισμού με σφουγγαράκι με βάση εξαερισμού
 



 Εργονομική μαλακή λαβή
Παρέχει άνετο, σταθερό και ασφαλές κράτημα 
κατά τον καθαρισμό.

Αφαιρούμενη αντιστατική βούρτσα
Χρησιμοποιήστε τη για γρήγορη και ασφαλή 
αφαίρεση της σκόνης από τις οθόνες

Μοναδικό σύστημα καθαρισμού με 
σφουγγαράκι
Αυτό το σύστημα καθαρισμού με σφουγγαράκι, 
που αποτελεί κατοχυρωμένη καινοτομία 
σχεδιασμού, αποτελείται από ένα σφουγγαράκι με 
αφρό και βάση εξαερισμού. Καθαρίζει απαλά 
χωρίς να αφήνει σημάδια ή γρατζουνιές, 
απορροφά το υγρό καθαρισμού που περισσεύει 
και στεγνώνει την καθαρή πλέον οθόνη.

Υγρό καθαρισμού που δεν αφήνει 
γραμμές
Πεντακάθαρη οθόνη, χωρίς γραμμές, με αυτό το 
υγρό καθαρισμού, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να 
μην αφήνει στην οθόνη σας κανενός είδους 
υπολείμματα.
SVC2544W/10

Χαρακτηριστικά
• Μέγεθος προϊόντος: 60 ml
•

Εσωτερική συσκευασία
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

48,6 x 23,5 x 35,6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,2 κ.
• Μικτό βάρος: 1,606 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,406 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

50,8 x 49,5 x 38,1 εκ.
• Καθαρό βάρος: 2,4 κ.

• Μικτό βάρος: 6,486 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 4,086 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19 x 30,5 x 7,6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,2 κ.
• Μικτό βάρος: 0,27 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,07 κ.
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