
 

 

Philips
Skjermrens

LCD/LED/Plasma

SVC2548G
Rengjør LCD/LED- eller plasma-TVen trygt
med dette stripefrie rengjøringsmiddelet
Bruk denne mikrofiberkluten og den spesielle rensevesken for TVer, plasma-, LCD/LED- 
og datamaskinskjermer. Denne skjermrensen er den perfekte løsningen for å fjerne 
fingeravtrykk, flekker, skitt og støv fra skjermen, samtidig som den er skånsom mot miljøet.

Få en skinnende skjerm
• Lofri mikrofiberklut rengjør sikkert og nøye
• Stripefritt rengjøringsmiddel

Bruk om og om igjen
• Lofri, vaskbar mikrofiberklut som kan brukes flere ganger



 Lofri mikrofiberklut
Rengjør skjermen på en sikker og nøye måte med 
denne lofrie mikrofiberkluten som er laget for å 
fjerne støv, skitt og fingeravtrykk uten å legge igjen 
noe.

Vaskbar klut, kan brukes flere ganger
Denne mikrofiberkluten, kan vaskes forsiktig i såpe 
og vann, og deretter lufttørkes. Du kan bruke den 
om og om igjen.

Stripefritt rengjøringsmiddel
Få en skinnende skjerm med dette stripefrie 
rengjøringsmiddelet, som ikke etterlater seg noen 
form for rester på skjermen.
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Tekniske spesifikasjoner
• Innhold: Rensevæske, 200 ml

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 13 x 22,4 x 5 cm
• Nettovekt: 0,258 kg
• Bruttovekt: 0,299 kg
• Taravekt: 0,041 kg
• EAN: 87 12581 51522 5
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kort

Innereske
• Antall emballasjer: 4

• Innereske (L x B x H): 21,27 x 13,97 x 23,18 cm
• Bruttovekt: 1,4 kg
• Nettovekt: 1,032 kg
• Taravekt: 0,368 kg
• EAN: 87 12581 51524 9

Ytre eske
• Yttereske (L x B x H): 44,45 x 29,85 x 25,08 cm
• Nettovekt: 4,128 kg
• Bruttovekt: 6,05 kg
• Taravekt: 1,922 kg
• EAN: 87 12581 51523 2
• Antall emballasjer: 16
•
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