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SVC3222K
Antibakteriální čisticí sada

Hadřík z mikrovlákna a speciální antibakteriální čisticí kapalina slouží k bezpečnému čištění 
obrazovek laptopů a mobilních zařízení. Čisticí tampony pomohou při čištění obtížně přístupných 
míst, např. na klávesnici. Díky pohodlnému cestovnímu pouzdru jde o ideální řešení pro cestování.

Obrazovka beze skvrn
• Čisticí kapalina nezanechávající šmouhy
• Antistatické složení odpuzující prach
• Bezpečné a účinné ekologické složení
• Mikrovláknová látka nepouští chloupky a čistí bezpečně a důkladně

Možnost opakovaného použití
• Mikrovláknová látka, která nepouští chloupky, lze ji opakovaně použít a prát

Udržujte svůj počítač v čistotě
• Bavlněné tampony

Vezměte mne kamkoli
• Praktické pouzdro



 Čisticí kapalina nezanechávající šmouhy
Vychutnejte si zcela čistou obrazovku díky této 
čisticí kapalině, která je speciálně navržena tak, aby 
nezanechala na obrazovce žádné stopy.

Antistatické složení
Antistatické složení této čisticí kapaliny zabraňuje 
přilnavosti prachu a nečistot na obrazovku.

Ekologické složení
Ekologické složení této čisticí kapaliny umožňuje 
bezpečné a účinní čištění obrazovky a zároveň chrání 
životní prostředí.

Hadřík z mikrovlákna nepouští chloupky
Bezpečné a důkladné čištění obrazovky pomocí této 
bezchloupkové mikrovláknové látky, vytvořené pro 
eliminaci prachu, nečistot a otisků prstů beze zbytku.

Opakovaně použitelná, omyvatelná 
látka
Mikrovláknovou látku pro opakované použití 
vyperte v jemné mýdlové vodě a nechte ji uschnout. 
Je možné ji používat znovu a znovu.

6 bavlněných tamponů
Použijte pro bezpečné očištění obtížně přístupných 
ploch, např. klávesnice.
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Příslušenství
• Uživatelská příručka: 15 jazyků

Technické údaje
• Obsah: Čisticí kapalina, 30 ml

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 12,7 x 19,7 x 3,2 cm
• Čistá hmotnost: 0,066 kg
• Hrubá hmotnost: 0,1 kg
• Hmotnost obalu: 0,034 kg
• EAN: 87 12581 68210 1
• Typ umístění poličky: Zavěšení
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 4
• Vnitřní obal (D x Š x V): 14 x 13,5 x 20,7 cm
• Hrubá hmotnost: 0,5 kg
• Čistá hmotnost: 0,264 kg
• Hmotnost obalu: 0,236 kg
• GTIN: 2 87 12581 68210 5

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 29,5 x 28,5 x 23,2 cm
• Čistá hmotnost: 1,056 kg
• Hrubá hmotnost: 2,4 kg
• Hmotnost obalu: 1,344 kg
• GTIN: 1 87 12581 68210 8
• Počet spotřebitelských balení: 16
•
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