
 

 

Philips
Skjermrengjøringspakke

Datamaskin / bærbar PC
skjerm

SVC3222K
Skjermrengjøringspakke

Bruk mikrofiberkluten og den antibakterielle rensevæsken for sikker rengjøring av skjermen på den 

bærbare PCen og andre bærbare enheter. Med rensepinnene kan du rengjøre steder der det er 

vanskelig å komme til, for eksempel tastaturet. Det praktiske bæreetuiet gjør den perfekt å ha med på 

reiser.

Få en skinnende skjerm
• Stripefritt rengjøringsmiddel
• Antistatisk formel som motvirker støv
• Sikker og effektiv miljøvennlig formel
• Lofri mikrofiberklut rengjør sikkert og nøye

Bruk om og om igjen
• Lofri, vaskbar mikrofiberklut som kan brukes flere ganger

Hold datamaskinen ren
• Bomullspinner

Ta meg med hvor som helst
• Bæreveske inkludert



 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.

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

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.

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.

Seks bomullspinner
Bruk dem til å rengjøre steder der det er vanskelig å 
komme til, for eksempel tastaturet.
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Tilbehør
• Brukerhåndbok: 15 språk

Tekniske spesifikasjoner
• Innhold: Rengjøringsmiddel, 30 ml

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 12,7 x 19,7 x 3,2 cm
• Nettovekt: 0,066 kg
• Bruttovekt: 0,1 kg
• Taravekt: 0,034 kg
• EAN: 87 12581 68210 1
• Type hylleplassering: Henging
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Blister

Innereske
• Antall kundepakker: 4
• Innereske (L x B x H): 14 x 13,5 x 20,7 cm
• Bruttovekt: 0,5 kg
• Nettovekt: 0,264 kg
• Taravekt: 0,236 kg
• GTIN: 2 87 12581 68210 5

Ytre eske
• Yttereske (L x B x H): 29,5 x 28,5 x 23,2 cm
• Nettovekt: 1,056 kg
• Bruttovekt: 2,4 kg
• Taravekt: 1,344 kg
• GTIN: 1 87 12581 68210 8
• Antall kundepakker: 16
•
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