
 

 

Philips
Stylus ekran temizleyici

Dizüstü Bilg./Tablet/Akıllı Tel.
ekranı

SVC3223K
Stylus ekran temizleyici

Tablet ekranı için optimum temizlik

Benzersiz tasarım
• Etkili temizlik için sprey ve kurulama bezini içeren, hepsi bir arada tasarım

Uyumlu ve kullanımı kolay
• Tüm tablet cihazlarında kullanılabilen entegre ve iletken stylus

Tekrar tekrar kullanın
• Uzun ömürlü kullanım için doldurulabilir tasarım

Lekesiz ekranın keyfini çıkarın
• Anti bakteriyel ve antistatik sıvı
• Anti bakteriyel ve antistatik sıvı
• İz bırakmayan temizleme sıvısı
• Güvenli ve çevre dostu formül



 Benzersiz, hepsi bir arada tasarım

Tüm mobil cihaz ekranlarını etkili bir șekilde 
temizlemek için sprey ve kurulama bezinin bir arada 
olduğu benzersiz, hepsi bir arada tasarım

Entegre ve iletken stylus

Tüm tablet cihaz türlerinde kullanılabilen entegre ve 
iletken stylus

Doldurulabilir tasarım

Uzun ömürlü kullanım için doldurulabilir tasarım

Anti bakteriyel ve antistatik

Tozu, kiri ve parmak izlerini etkili ve güvenli bir 
șekilde ortadan kaldırmak için anti bakteriyel ve anti 
statik sıvı

İz bırakmayan temizleme sıvısı
Ekranınızda hiçbir șekilde tortu bırakmayan özel 
formüllü temizleme sıvısı ile lekesiz ekranın keyfini 
çıkarın.

Çevre dostu formül
Bu temizleme sıvısının çevre dostu formülü, 
ekranınızı güvenli ve etkin bir șekilde temizlerken 
çevreyi korumanıza olanak sağlar.
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Aksesuarlar
• Kullanım Kılavuzu: 15 dilde

Teknik spesifikasyonlar
• İçindekiler: Temizleme sıvısı, 12 ml

Ambalaj boyutları
• EAN: 87 12581 70665 4
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 20 x 2 cm
• Brüt ağırlık: 0,05 kg
• Net ağırlık: 0,033 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket
• Dara ağırlığı: 0,017 kg
• Raf yerleșimi tipi: Döșeme

İç Karton
• Brüt ağırlık: 0,618 kg
• GTIN: 2 87 12581 70665 8
• İç karton (L x G x Y): 21 x 10,5 x 21,5 cm
• Net ağırlık: 0,33 kg
• Ambalaj sayısı: 10
• Dara ağırlığı: 0,288 kg

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 4,2 kg
• GTIN: 1 87 12581 70665 1
• Dıș karton (L x G x Y): 33,5 x 23,2 x 45,5 cm
• Net ağırlık: 1,98 kg
• Ambalaj sayısı: 60
• Dara ağırlığı: 2,22 kg
•
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