
 

 

Philips
Komplet za čiščenje 
zaslona

Plazma/LCD

SVC2545W
Varno čiščenje plazemskih/LCD-

zaslonov
Vse, kar potrebujete za nego plazemskih in LCD-zaslonov. Tekočina za čiščenje, ki ne pušča sledi, 
varno odstrani prah, umazanijo in drobne delce brez ostankov. Vzdrževanje je z ergonomsko 
oblikovano čistilno blazinico še lažje in hitrejše. Krpa iz mikrovlaken za ohišje televizorja.

Uživajte v čistem zaslonu
• Tekočina za čiščenje, ki ne pušča sledi

Varno čiščenje in brisanje zaslonov
• Ergonomsko držalo blazinice
• Zložljiva protistatična krtača odstrani prah
• Edinstvena čistilna blazinica s prezračevalno osnovo

Očistite ohišje televizorja
• Krpa iz mikrovlaken



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

Ergonomsko držalo blazinice
Zagotavlja udoben, trden in varen oprijem med 
čiščenjem.

Zložljiva protistatična krtača
Uporabite jo za hitro in varno odstranjevanje prahu 
z zaslonov

Edinstvena čistilna blazinica
Ta čistilna blazinica, katere zasnova je patentirana, je 
izdelana iz gobe in pene s prezračevalno osnovo. 
Čisti nežno in ne pušča sledi ali prask, vsrka odvečno 
tekočino za čiščenje in zaslon obriše do suhega.

Krpa iz mikrovlaken
Nežno očistite ohišje televizorja in komponente, ne 
da bi na njih pustili sledi ali praske
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Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

18,4 x 32 x 8,6 cm
• Neto teža: 0,36 kg
• Bruto teža: 0.52 kg
• Teža embalaže: 0,16 kg
• EAN: 87 12581 36607 0
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Pretisni omot

Logistični podatki
• Velikost izdelka: 200 ml

Notranja škatla
• Inner carton (L x Š x V): 34,9 x 22,2 x 38,42 cm

• Neto teža: 1,44 kg
• Bruto teža: 2,7 kg
• Teža embalaže: 1,26 kg
• EAN: 87 12581 45485 2
• Število komercialnih pakiranj: 4

Zunanja škatla
• Outer carton (L x Š x V): 47 x 37,1 x 41 cm
• Neto teža: 2,88 kg
• Bruto teža: 6,31 kg
• Teža embalaže: 3,43 kg
• EAN: 87 12581 36609 4
• Število komercialnih pakiranj: 8
•
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