
 

 

Philips
Tisztítókészlet

Számítógép/notebook
képernyő

SVC3225G
A számítógép és a kisméretű kijelzők 

biztonságos tisztításához
Minden, amire szüksége van számítógép és kisebb LCD képernyők tisztításához. A speciális 

tisztítófolyadékkal biztonságosan, maradéktalanul és környezetbarát módon távolíthatja el a port és 

egyéb szennyeződéseket. A tisztítópárna ergonomikus fogantyúja a karbantartást gyorssá és egyszerűvé 

teszi.

Tökéletesen foltmentes képernyővel dolgozhat
• Csíkozásmentes tisztítófolyadék
• Az antisztatikus keverék taszítja a port
• Biztonságos és hatékony, környezetbarát keverék

A képernyő biztonságos tisztítása és száradása
• Biztonságos, cseppmentes vegyület
• Egyedülálló tisztítópárna szellőzős tartóval
• Ergonomikus kialakítású markolatos párna
• A behúzható antisztatikus kefével eltávolítható a por



 Csíkozásmentes tisztítófolyadék
Ennek a csíkozásmentes tisztítófolyadéknak a 
használatával tökéletesen tiszta képernyőt élvezhet, 
mert kifejezetten úgy alkották meg, hogy semmilyen 
szennyeződés ne maradjon a képernyőn.

Antisztatikus keverék
Az antisztatikus tisztítófolyadék keverék eltávolítja a 
port és a szennyeződést a képernyőről.

Környezetbarát keverék
A környezetbarát tisztítófolyadék keverék lehetővé 
teszi a képernyő biztonságos és hatékony, a 
környezetet védő tisztítását.

Cseppmentes vegyület
Ez a cseppmentes vegyület egyszerűen a képernyőre 
permetezhető, majd letörölhető. Teljesen 
cseppmentes, ezért készülékeit megóvja és szárazon 
tartja.

Egyedülálló tisztítópárna
Ez a szabadalmaztatott kialakítású, szivacsból és 
habszivacsból álló, szellőzős tartóval rendelkező 
tisztítópárna óvatosan, karcolás nélkül tisztít, 
felszívja a felesleges tisztítófolyadékot, így nemcsak 
tisztává, de szárazzá is teszi a képernyőt.

Ergonomikus kialakítású markolatos 
párna
Kényelmes, stabil és biztonságos fogás tisztítás 
közben.

Behúzható antisztatikus kefe
A képernyő és a billentyűzet gyors és biztonságos 
portalanításához.
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Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv: 15 nyelvű

Műszaki adatok
• Tartalma: Tisztítófolyadék, 30 ml

Méret csomagolással együtt
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

13 x 22,2 x 5,2 cm
• EAN: 87 12581 56452 0
• Bruttó tömeg: 0,154 kg
• Nettó tömeg: 0,104 kg
• Táratömeg: 0,05 kg
• Csomagolás típusa: Fólia

Belső karton
• EAN: 87 12581 57381 2
• Bruttó tömeg: 0,76 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

21 x 13,8 x 23,2 cm
• Nettó tömeg: 0,416 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
• Táratömeg: 0,344 kg

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 16
• EAN: 87 12581 57380 5
• Bruttó tömeg: 3,65 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

43,8 x 29,1 x 25,5 cm
• Nettó tömeg: 1,664 kg
• Táratömeg: 1,986 kg
•

Műszaki adatok
Tisztítókészlet
Számítógép/notebook képernyő
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