
 

 

Philips
Reinigingspakket

Computer/notebook
scherm

SVC3222G
Veilig reinigen van schermen van 

laptops en mobiele telefoons
Gebruik dit microvezeldoekje en de speciale reinigingsvloeistof om uw laptopscherm en de schermen 

van mobiele apparaten veilig schoon te maken. Met de wattenstaafjes maakt u moeilijk bereikbare 

plaatsen, zoals uw toetsenbord, in een handomdraai schoon. Ideaal voor onderweg dankzij het handige 

draagtasje.

Geniet van een brandschoon scherm
• Streepvrije schoonmaakvloeistof
• Antistatische formule werkt stofafstotend
• Veilige en effectieve milieuvriendelijke formule
• Linamentvrij microfiberweefsel maakt veilig en grondig schoon

Onbeperkt gebruiken
• Linamentvrij, opnieuw te gebruiken, wasbaar microfiberweefsel

Uw computer altijd schoon
• Wattenstaafjes

Overal te gebruiken
• Opbergetui inbegrepen



 Streepvrije schoonmaakvloeistof
Geniet van een brandschoon scherm met deze 
streeploze schoonmaakvloeistof, die speciaal is 
ontwikkeld om geen restjes achter te laten op het 
scherm.

Antistatische formule
De antistatische formule van deze 
schoonmaakvloeistof verwijdert stof en vuil van uw 
scherm.

Milieuvriendelijke formule
Door de milieuvriendelijke formule van deze 
schoonmaakvloeistof kunt u uw scherm veilig en 
efficiënt schoonmaken zonder het milieu aan te 
tasten.

Linamentvrij microfiberweefsel
Maak uw scherm veilig en grondig schoon met dit 
linamentvrije microfiberweefsel dat is ontworpen 
voor het verwijderen van stof, vuil en 
vingerafdrukken zonder sporen na te laten.

Opnieuw te gebruiken, wasbaar weefsel
Dit opnieuw te gebruiken microfiberweefsel kan 
voorzichtig worden gewassen met water en zeep en 
vervolgens worden gedroogd. U kunt het weefsel 
steeds weer gebruiken.

6 wattenstaafjes
Maak moeilijk bereikbare plaatsen zoals uw 
toetsenbord veilig schoon.
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Accessoires
• Gebruiksaanwijzing: 15 talen

Technische specificaties
• Inhoud: Schoonmaakvloeistof, 30 ml

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

12,7 x 19,7 x 3,2 cm
• Nettogewicht: 0,066 kg
• Brutogewicht: 0,1 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,034 kg
• EAN: 87 12581 56451 3
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
• Binnendoos (L x B x H): 14 x 13,5 x 20,7 cm
• Brutogewicht: 0,5 kg
• Nettogewicht: 0,264 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,236 kg
• EAN: 87 12581 57379 9

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 29,5 x 28,5 x 23,2 cm
• Nettogewicht: 1,056 kg
• Brutogewicht: 2,4 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,344 kg
• EAN: 87 12581 57374 4
• Aantal consumentenverpakkingen: 16
•
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