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SVC3222K
Kit de curăţare antibacterian

Utilizaţi laveta din microfibre şi soluţia de curăţare antibacteriană pentru a curăţa în siguranţă 
ecranul laptop-ului şi al dispozitivului mobil. Pămătufurile de curăţare menţin curate zonele 
greu accesibile, cum ar fi tastatura. Ideal pentru călătorii, cu husa de transport comodă

Bucuraţi-vă de un ecran imaculat
• Lichid de curăţare care nu lasă urme
• Formulă anti-statică pentru a ţine praful la distanţă
• Formulă ecologică, sigură și eficientă
• Cârpa din microfibră, fără scame curăţă sigur și complet

Înregistraţi iar și iar
• Cârpă din microfibră lavabilă, reutilizabilă și fără scame

Menţineţi-vă calculatorul curat
• Pămătufuri din bumbac

Ia-mă oriunde
• Husă de transport inclusă



 Lichid de curăţare care nu lasă urme
Bucuraţi-vă de un ecran imaculat cu acest lichid de 
curăţare care nu lasă urme, conceput special pentru 
a nu lăsa niciun semn pe ecran.

Formulă anti-statică
Formula anti-statică a acestui lichid de curăţare vă 
ajută să ţineţi la distanţă de ecran praful și murdăria.

Formulă ecologică
Formula ecologică a acestui lichid de curăţare vă 
permite să curăţaţi ecranul în siguranţă și cu eficienţă, 
protejând în același timp mediul înconjurător.

Cârpă din microfibră, fără scame
Curăţaţi-vă complet și în siguranţă ecranul cu această 
cârpă din microfibră, fără scame, creată pentru 
eliminarea prafului, a murdăriei și a amprentelor fără 
a lăsa nimic în urmă.

Cârpă lavabilă, reutilizabilă
Cârpa reutilizabilă din microfibră poate fi spălată cu 
grijă într-o soluţie de apă cu săpun și apoi uscată 
natural. O puteţi reutiliza de nenumărate ori.

6 pămătufuri din bumbac
Utilizaţi-le pentru a curăţa zonele greu accesibile, ca 
tastatura.
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Accesorii
• Manual de utilizare: 15 limbi

Specificaţii tehnice
• Cuprins: Lichid de curăţare, 30 ml

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

12,7 x 19,7 x 3,2 cm
• Greutate netă: 0,066 kg
• Greutate brută: 0,1 kg
• Greutate proprie: 0,034 kg
• EAN: 87 12581 68210 1
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 4
• Cutie interioară (L x L x Î): 14 x 13,5 x 20,7 cm
• Greutate brută: 0,5 kg
• Greutate netă: 0,264 kg
• Greutate proprie: 0,236 kg
• GTIN: 2 87 12581 68210 5

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 29,5 x 28,5 x 23,2 cm
• Greutate netă: 1,056 kg
• Greutate brută: 2,4 kg
• Greutate proprie: 1,344 kg
• GTIN: 1 87 12581 68210 8
• Număr de ambalaje: 16
•
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