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Καθαρίζει με ασφάλεια 

οθόνες και κινητά
Χρησιμοποιήστε αυτό το ύφασμα από μικροΐνες και το ειδικό καθαριστικό υγρό, για να 

καθαρίσετε με ασφάλεια το φορητό σας υπολογιστή ή τις οθόνες των φορητών σας συσκευών. 

Οι μπατονέτες καθαρισμού σας βοηθούν να φτάνετε σε δυσπρόσιτα σημεία, όπως το 

πληκτρολόγιό σας. Ιδανικό για ταξίδια, χάρη στην εξυπηρετική θήκη μεταφοράς.

Απολαύστε πεντακάθαρη οθόνη
• Υγρό καθαρισμού που δεν αφήνει γραμμές
• Σύνθεση κατά του στατικού ηλεκτρισμού για απώθηση της σκόνης
• Aσφαλής και αποτελεσματική, φιλική προς το περιβάλλον σύνθεση
• Το πανί μικροϊνών χωρίς χνούδι καθαρίζει αποτελεσματικά και με ασφάλεια

Χρησιμοποιήστε το ξανά και ξανά
• Επαναχρησιμοποιήσιμο, πλενόμενο πανί μικροϊνών χωρίς χνούδι

Διατηρήστε τον υπολογιστή σας καθαρό
• Μπατονέτες με βαμβάκι

Πάρε με παντού μαζί σου
• Συμπεριλαμβάνεται η θήκη μεταφοράς



 Υγρό καθαρισμού που δεν αφήνει 
γραμμές
Πεντακάθαρη οθόνη, χωρίς γραμμές, με αυτό το 
υγρό καθαρισμού, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να 
μην αφήνει στην οθόνη σας κανενός είδους 
υπολείμματα.

Σύνθεση κατά του στατικού 
ηλεκτρισμού
Η σύνθεση κατά του στατικού ηλεκτρισμού αυτού 
του καθαριστικού υγρού απωθεί τη σκόνη και τη 
βρωμιά από την οθόνη σας.

Σύνθεση φιλική προς το περιβάλλον
Η φιλική προς το περιβάλλον σύνθεση αυτού του 
καθαριστικού υγρού επιτρέπει τον ασφαλή και 
αποτελεσματικό καθαρισμό της οθόνης, και 
συγχρόνως συμβάλλει στην προστασία του 
περιβάλλοντος.

Πανί μικροϊνών χωρίς χνούδι
Καθαρίστε αποτελεσματικά και με ασφάλεια την 
οθόνη σας με αυτό το πανί μικροϊνών χωρίς 
χνούδι, σχεδιασμένο για να εξαλείφει σκόνη, 
βρωμιά και δαχτυλιές χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα.

Επαναχρησιμοποιήσιμο, πλενόμενο 
πανί
Αυτό το επαναχρησιμοποιήσιμο πανί μικροϊνών 
μπορεί να πλυθεί απαλά με σαπούνι και νερό και, 
στη συνέχεια, να στεγνώσει στον αέρα. Μπορείτε 
να το χρησιμοποιήσετε όσες φορές θέλετε.

6 μπατονέτες με βαμβάκι
Χρησιμοποιήστε τις, για να καθαρίσετε τις 
δυσπρόσιτες περιοχές, όπως το πληκτρολόγιό 
σας.
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