Philips
Antibakteriell skjermrens

TV / bærbar PC / mobile enheter

SVC3116K

Antibakteriell skjermrens
Bruk denne trygge, effektive og miljøvennlige rensevæsken med den spesielle
mikrofiberkluten til å fjerne 99 % av bakterier, støv, skitt og fingeravtrykk fra flat-TVskjermene og datamaskinskjermene. Den antistatiske formelen bidrar til å motvirke støv.
Få en skinnende skjerm
• Antibakteriell formel
• Stripefritt rengjøringsmiddel
• Antistatisk formel som motvirker støv
• Lofri mikrofiberklut rengjør sikkert og nøye
Sikker rengjøring av skjermen
• Sikker og dryppfri rensevæske
Miljøvennlig
• Sikker og effektiv miljøvennlig formel
Bruk om og om igjen
• Lofri, vaskbar mikrofiberklut som kan brukes flere ganger

SVC3116K/10

Antibakteriell skjermrens

TV / bærbar PC / mobile enheter

Spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
• Innhold: Rensevæske, 200 ml

Tilbehør

• Brukerhåndbok: 15 språk

Mål, emballasje

•
•
•
•
•
•
•
•

Emballasjemål (B x H x D): 12,7 x 22,2 x 5.1 cm
Nettovekt: 0,25 kg
Bruttovekt: 0,29 kg
Taravekt: 0,04 kg
EAN: 87 12581 68208 8
Type hylleplassering: Henging
Antallet produkter som følger med: 1
Emballasjetype: Blister

Høydepunkter
Innereske

•
•
•
•
•
•

Antall emballasjer: 4
Innereske (L x B x H): 21,6 x 13,8 x 23,3 cm
Bruttovekt: 1,53 kg
Nettovekt: 1 kg
Taravekt: 0,53 kg
GTIN: 2 87 12581 68208 2

Ytre eske

•
•
•
•
•
•

Yttereske (L x B x H): 44,7 x 29,1 x 25,88 cm
Nettovekt: 4 kg
Bruttovekt: 6,7 kg
Taravekt: 2,7 kg
GTIN: 1 87 12581 68208 5
Antall emballasjer: 16

Stripefritt rengjøringsmiddel

Få en skinnende skjerm med dette stripefrie
rengjøringsmiddelet, som ikke etterlater seg noen
form for rester på skjermen.

Antistatisk formel

Den antistatiske formelen til dette
rengjøringsmiddelet bidrar til å motvirke støv og
skitt fra skjermen.

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.

•

Dryppfri rensevæske

Denne dryppfrie rensevæsken sprayes på skjermen,
og tørkes deretter av. Den er helt dryppfri slik at
utstyret beholdes tørt og sikkert.

Miljøvennlig formel

Den miljøvennlige formelen i dette
rengjøringsmiddelet gjør at du sikkert og effektivt
kan rengjøre skjermen og samtidig beskytte miljøet.

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.
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