
 

 

Philips
Rengöringspaket för skärm

Bärbar dator

SVC2550G
Rengör datorskärmar och små LCD-skärmar på ett säkert sätt
med en vätska som inte lämnar ränder
Allt du behöver för att rengöra datorskärmen eller små LCD-skärmar. Särskild 
rengöringsvätska som tar bort damm, smuts och skräp utan att lämna rester och med låg 
miljöpåverkan. Rengöringsdyna med ergonomiskt handtag gör underhållet snabbt och enkelt.

Rengör och torka skärmar på ett säkert sätt
• Rengöringsvätska som inte lämnar ränder
• Dyna med ergonomiskt handtag
• Unik rengörare med ventilerad basdel
• Indragbar antistatisk borste tar bort damm



 Rengöringsvätska som inte lämnar 
ränder
Njut av en fläckfri skärm med den här 
rengöringsvätskan som inte lämnar ränder. Den är 
särskilt utformad för att inte lämna några rester på 
skärmen.

Dyna med ergonomiskt handtag
Ger ett bekvämt, fast och säkert grepp vid rengöring.

Unik rengörare
Rengörare av patenterad design tillverkad av 
svampmaterial och skumgummi med en ventilerad 
basdel. Den rengör skonsamt utan att lämna märken 
eller repor, absorberar överflödig rengöringsvätska 
och torkar. Resultatet blir en klar skärm.

Indragbar antistatisk borste
Används för att snabbt och säkert ta bort damm från 
skärmar och tangentbord
SVC2550G/10
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Tekniska specifikationer
• Innehåll: Rengöringsvätska, 30 ml

Förpackningens mått
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

14,7 x 23,1 x 6,2 cm
• EAN: 87 12581 51525 6
• Bruttovikt: 0,183 kg
• Nettovikt: 0,104 kg
• Taravikt: 0,079 kg
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 16

• EAN: 87 12581 52689 4
• Bruttovikt: 4,7 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 54 x 37,5 x 29,2 cm
• Nettovikt: 1,664 kg
• Taravikt: 3,036 kg

Inre kartong
• EAN: 87 12581 52690 0
• Bruttovikt: 0,98 kg
• Inre kartong (L x B x H): 26 x 17,8 x 27,3 cm
• Nettovikt: 0,416 kg
• Antal konsumentförpackningar: 4
• Taravikt: 0,564 kg
•
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