
 

 

Philips
Rengöringspaket för skärm

Dator/bärbar dator
skärm

SVC3222K
Rengöringspaket för skärm

Använd mikrofiberduken och den antibakteriella rengöringsvätskan för att rengöra skärmar på 
bärbara datorer och mobila enheter på ett säkert sätt. Med rengöringstopparna rengör du 
svåråtkomliga ställen som tangentbordet. Perfekt på resan med praktiskt fodral

Njut av en fläckfri skärm
• Rengöringsvätska som inte lämnar ränder
• Antistatisk sammansättning tar bort damm
• Säker och effektiv miljövänlig sammansättning
• Luddfri mikrofiberduk rengör säkert och grundligt

Använd om och om igen
• Luddfri, återanvändningsbar, tvättbar mikrofiberduk

Håll datorn ren
• Bomullstoppar

Ta med mig överallt
• Fodral medföljer



 Rengöringsvätska som inte lämnar 
ränder
Njut av en fläckfri skärm med den här 
rengöringsvätskan som inte lämnar ränder. Den är 
särskilt utformad för att inte lämna några rester på 
skärmen.

Antistatisk sammansättning
Den antistatiska sammansättningen i den här 
rengöringsvätskan hjälper till att ta bort damm och 
smuts från skärmen.

Miljövänlig sammansättning
Den miljövänliga sammansättningen i 
rengöringsvätskan gör att du säkert och effektivt kan 
rengöra skärmen samtidigt som du skyddar miljön.

Luddfri mikrofiberduk
Rengör din skärm säkert och grundligt med den här 
luddfria mikrofiberduken som är gjord för att ta bort 
damm, smuts och fingeravtryck utan att lämna 
någonting efter sig.

Återanvändningsbar, tvättbar duk
Den här återanvändningsbara mikrofiberduken kan 
tvättas försiktigt med tvål och vatten och sedan 
lufttorkas. Du kan använda den om och om igen.

6 bomullstoppar
Används för att rengöra svåråtkomliga ställen, som 
tangentbordet, på ett säkert sätt.
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Tillbehör
• Bruksanvisning: 15 språk

Tekniska specifikationer
• Innehåll: Rengöringsvätska, 30 ml

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

12,7 x 19,7 x 3,2 cm
• Nettovikt: 0,066 kg
• Bruttovikt: 0,1 kg
• Taravikt: 0,034 kg
• EAN: 87 12581 68210 1
• Typ av hyllplacering: Hängande
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 4
• Inre kartong (L x B x H): 14 x 13,5 x 20,7 cm
• Bruttovikt: 0,5 kg
• Nettovikt: 0,264 kg
• Taravikt: 0,236 kg
• GTIN: 2 87 12581 68210 5

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 29,5 x 28,5 x 23,2 cm
• Nettovikt: 1,056 kg
• Bruttovikt: 2,4 kg
• Taravikt: 1,344 kg
• GTIN: 1 87 12581 68210 8
• Antal konsumentförpackningar: 16
•
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