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SVC2544W
Plazma- és LCD-képernyők 

biztonságos tisztítása
Minden, ami a plazma- és LCD-képernyők tisztításához szükséges. A csíkozásmentes 
tisztítófolyadék biztonságosan és maradéktalanul eltávolítja a port és egyéb szennyeződést. Az 
ergonomikus kialakítású markolatos párnának köszönhetően a tisztítás egyszerű és gyors.

Tökéletesen foltmentes képernyővel dolgozhat
• Csíkozásmentes tisztítófolyadék

A képernyő biztonságos tisztítása és száradása
• Ergonomikus kialakítású markolatos párna
• A behúzható antisztatikus kefével eltávolítható a por
• Egyedülálló tisztítópárna szellőzős tartóval
 



 Ergonomikus kialakítású markolatos 
párna
Kényelmes, stabil és biztonságos fogás tisztítás 
közben.

Behúzható antisztatikus kefe
A por gyors és biztonságos eltávolítása a 
képernyőről

Egyedülálló tisztítópárna
Ez a szabadalmaztatott kialakítású, szivacsból és 
habszivacsból álló, szellőzős tartóval rendelkező 
tisztítópárna óvatosan, karcolás nélkül tisztít, 
felszívja a felesleges tisztítófolyadékot, így nemcsak 
tisztává, de szárazzá is teszi a képernyőt.

Csíkozásmentes tisztítófolyadék
Ennek a csíkozásmentes tisztítófolyadéknak a 
használatával tökéletesen tiszta képernyőt élvezhet, 
mert kifejezetten úgy alkották meg, hogy semmilyen 
szennyeződés ne maradjon a képernyőn.
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Belső karton
• EAN: 87 12581 43214 0
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

48,6 x 23,5 x 35,6 cm
• Nettó tömeg: 1,2 kg
• Bruttó tömeg: 1,606 kg
• Önsúly: 0,406 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 43215 7
• Fogyasztói csomagolások száma: 12
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

50,8 x 49,5 x 38,1 cm
• Nettó tömeg: 2,4 kg

• Bruttó tömeg: 6,486 kg
• Önsúly: 4,086 kg

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 43213 3
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19 x 30,5 x 7,6 cm
• Nettó tömeg: 0,2 kg
• Bruttó tömeg: 0,27 kg
• Önsúly: 0,07 kg

Logisztikai adatok
• Termék mérete: 60 ml
•

Műszaki adatok
Képernyőtisztító készlet
Plazma/LCD  

http://www.philips.com

