
 

Philips
Súprava na čistenie 
obrazoviek

Plazmové/LCD

SVC2544W
Bezpečné čistenie obrazovky 

plazmy/LCD
Všetko, o čo sa potrebujete starať pri vašich plazmových a LCD obrazovkách. 
Bezšmuhová čistiaca kvapalina bezpečne odstráni prach, špinu a sutiny bez zvyškov. 
Ergonomická čistiaca vystlatá rukoväť zaisťuje rýchlu a jednoduchú údržbu.

Vychutnajte si obrazovku bez šmúh
• Bezšmuhová čistiaca kvapalina

Bezpečne vyčistite a vysušte obrazovky
• Ergonomická vystlatá rukoväť
• Zatiahnuteľná antistatická kefka odstraňuje prach
• Jedinečný poduškový čistič s vetranou základňou
 



 Ergonomická vystlatá rukoväť
Zabezpečuje komfortné, pevné a bezpečné 
uchytenie počas čistenia.

Zatiahnuteľná antistatická kefka
Použite na rýchle a bezpečné odstránenie prachu z 
obrazoviek

Jedinečný poduškový čistič
Tento patentovaný dizajn poduškového čističa je 
vyrobený zo špongie a peny s vetranou základňou. 
Jemne čistí bez zanechávania stôp alebo škrabancov, 
absorbuje nadmernú čistiacu kvapalinu a vysuší na 
zaistenie čistej obrazovky.

Bezšmuhová čistiaca kvapalina
Vychutnajte si čistú obrazovku bez šmúh vďaka tejto 
bezšmuhovej čistiacej kvapaline, ktorá je špeciálne 
navrhnutá, aby nezanechávala na obrazovke žiadne 
zvyšky.
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Vnútorný kartón
• EAN: 87 12581 43214 0
• Počet spotrebiteľských balení: 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

48,6 x 23,5 x 35,6 cm
• Čistá hmotnosť: 1,2 kg
• Hmotnosť brutto: 1,606 kg
• Hmotnosť obalu: 0,406 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 43215 7
• Počet spotrebiteľských balení: 12
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 50,8 x 49,5 x 38 1 cm
• Čistá hmotnosť: 2.4 kg

• Hmotnosť brutto: 6,486 kg
• Hmotnosť obalu: 4,086 kg

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 43213 3
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19 x 30,5 x 7,6 cm
• Čistá hmotnosť: 0.2 kg
• Hmotnosť brutto: 0,27 kg
• Hmotnosť obalu: 0 07 kg

Logistické údaje
• Rozmery produktu: 60 ml
•

Technické údaje
Súprava na čistenie obrazoviek
Plazmové/LCD  
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