
 

 

Philips
Kit de limpeza

Computador/notebook
tela

SVC3225G
Limpa com segurança telas de computador 
e pequenos dispositivos
Tudo o que você precisa para limpar telas LCD pequenas ou do seu computador. O fluido de limpeza 

especial remove poeira, sujeira e fragmentos sem deixar resíduos e respeitando o meio ambiente. O 

cabo ergonômico da almofada de limpeza torna a manutenção uma tarefa rápida e fácil.

Tenha uma tela impecavelmente limpa
• Fluido de limpeza à prova de marcas
• Fórmula antiestática para repelir poeira
• Fórmula ecologicamente correta, segura e eficiente

Limpa e seca telas com segurança
• Fórmula segura, que não produz pingos
• Exclusiva almofada de limpeza com base ventilada
• Almofada com cabo ergonômico
• A escova antiestática retrátil remove a poeira



 Fluido de limpeza à prova de marcas
Tenha uma tela impecavelmente limpa com este 
fluido de limpeza antiestático, formulado 
especialmente para não deixar nenhum tipo de 
resíduo em sua tela.

Fórmula antiestática
A fórmula antiestática do fluido de limpeza ajuda a 
repelir poeira e sujeira da tela.

Fórmula ecologicamente correta
A fórmula ecologicamente correta do fluido de 
limpeza permite limpar a tela com segurança e 
eficiência ao mesmo tempo em que protege o meio 
ambiente.

Fórmula que não produz pingos
Fórmula segura, sem pingos, fácil de espalhar e 
limpar, para manter seu equipamento seco e seguro.

Exclusiva almofada de limpeza
Esta almofada de limpeza com design patenteado é 
feita de esponja e espuma com uma base ventilada. 
Ela limpa delicadamente sem deixar marcas ou 
arranhões, absorve o excesso do fluido de limpeza e 
seca a tela.

Almofada com cabo ergonômico
Proporciona um uso confortável, firme e seguro 
durante a limpeza.

Escova antiestática retrátil
Use para remover a poeira da tela e do teclado com 
rapidez e segurança.
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Acessórios
• Manual do Usuário: 15 idiomas

Especificações técnicas
• Conteúdo: Fluido de limpeza, 30 ml

Dimensões da embalagem
• Número de produtos inclusos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

13 x 22,2 x 5,2 cm
• EAN: 87 12581 56452 0
• Peso bruto: 0,154 kg
• Peso líquido: 0,104 kg
• Peso da embalagem: 0,05 kg
• Tipo da embalagem: Blister

Embalagem interna
• EAN: 87 12581 57381 2
• Peso bruto: 0,76 kg
• Embalagem interna (L x L x A): 

21 x 13,8 x 23,2 cm
• Peso líquido: 0,416 kg
• Número de embalagens para o cliente: 4
• Peso da embalagem: 0,344 kg

Embalagem externa
• Número de embalagens para o cliente: 16
• EAN: 87 12581 57380 5
• Peso bruto: 3,65 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

43,8 x 29,1 x 25,5 cm
• Peso líquido: 1,664 kg
• Peso da embalagem: 1,986 kg
•
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