
 

 

Philips
Čistič na obrazovky

TV/notebooky/mobilné zariadenia

SVC3116K
Čistič na obrazovky

Pomocou tejto bezpečnej a účinnej ekologickej čistiacej kvapaliny so špeciálnou handričkou z 
mikrovlákna odstránite prach, nečistoty aj odtlačky prstov z plochých televíznych a 
počítačových obrazoviek. Jej antistatické zloženie pomáha odpudzovať prach.

Vychutnajte si obrazovku bez šmúh
• Bezšmuhová čistiaca kvapalina
• Antistatické zloženie odpudzuje prach
• Utierka z mikrovlákien, ktorá nezanecháva vlákna, čistí bezpečne a dôkladne

Bezpečne vyčistite svoju obrazovku
• Bezpečné zloženie bez kvapkania

Šetrné k životnému prostrediu
• Bezpečné zloženie šetrné k životnému prostrediu

Používajte znova a znova
• Opak. použ. utierka z mikrovlákien, ktorá nezanech. vlákna a je vho. na pranie



 Bezšmuhová čistiaca kvapalina
Vychutnajte si čistú obrazovku bez šmúh vďaka tejto 
bezšmuhovej čistiacej kvapaline, ktorá je špeciálne 
navrhnutá, aby nezanechávala na obrazovke žiadne 
zvyšky.

Antistatické zloženie
Antistatické zloženie tejto čistiacej kvapaliny pomáha 
odpudzovať prach a nečistoty z obrazovky.

Utierka z mikrovlákien nezanech. vlákna
Pomocou tejto utierky z mikrovlákien, ktorá 
nezanecháva vlákna, bezpečne a dôkladne vyčistíte 
vašu obrazovku, pretože je navrhnutá pre dokonalé 
odstraňovanie prachu, nečistôt a otlačkov prstov bez 
toho, aby za sebou zanechávala nejaké stopy.

Zloženie bez kvapkania
Toto zloženie bez kvapkania sa jednoducho nastrieka 
na obrazovku a následne sa utrie. Nehrozí žiadne 
kvapkanie, aby sa vaše vybavenie udržiavalo v bezpečí 
a suché.

Zloženie šetrné k životnému prostrediu
Zloženie tejto čistiacej kvapaliny, šetrné k životnému 
prostrediu, vám umožní bezpečne a efektívne vyčistiť 
obrazovku a súčasne byť ohľaduplný k životnému 
prostrediu.

Opakovane použ. utierka vhod. na 
pranie
Túto opakovane použiteľnú utierku z mikrovlákien je 
možné jemne prať vo vode s trochou mydla a 
následne nechať vyschnúť na vzduchu. Môžete ju 
preto používať znova a znova.
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Technické špecifikácie
• Obsah: Čistiaca kvapalina, 200 ml

Príslušenstvo
• Manuál používateľa: 15 jazykov

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 12,7 x 22,2 x 5,1 cm
• Hmotnosť netto: 0,25 kg
• Hmotnosť brutto: 0,29 kg
• Hmotnosť obalu: 0 04 kg
• EAN: 87 12581 68208 8
• Typ policového umiestnenia: Zavesenie
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vnútorný kartón
• Počet užívateľských balení: 4
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

21,6 x 13,8 x 23,3 cm
• Hmotnosť brutto: 1,53 kg
• Hmotnosť netto: 1 kg
• Hmotnosť obalu: 0,53 kg
• GTIN: 2 87 12581 68208 2

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 

44,7 x 29,1 x 25,88 cm
• Hmotnosť netto: 4 kg
• Hmotnosť brutto: 6,7 kg
• Hmotnosť obalu: 2,7 kg
• GTIN: 1 87 12581 68208 5
• Počet užívateľských balení: 16
•
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