
 

 

Philips
Temizlik seti

Bilgisayar/Dizüstü Bilgisayar
ekran

SVC3225G
Bilgisayar ve küçük cihaz ekranlarını 

güvenle temizler
Küçük bilgisayarınızı ve küçük LCD ekranlarınızı temizlemek için ihtiyaç duyduğunuz her 
şey. Özel temizleme sıvısı tozu, kiri ve parçacıkları kalıntı bırakmadan temizlerken çevreye 
zarar vermez. Ergonomik temizlik bezi hızlı ve kolay bakım sağlar.

Lekesiz ekranın keyfini çıkarın
• İz bırakmayan temizleme sıvısı
• Tozu gideren antistatik formül
• Güvenli ve çevre dostu formül

Ekranları güvenli bir șekilde temizleyin ve kurutun
• Güvenli, damlatmayan formül
• Havalandırmalı tabana sahip benzersiz bez temizleyici
• Ergonomik temizlik bezi
• Boyu ayarlanabilen antistatik fırça tozu giderir



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

Antistatik formül
Bu temizleme sıvısının antistatik formülü, 
ekranınızdaki tozu ve kiri tamamen gidermenize 
yardımcı olur.

Çevre dostu formül
Bu temizleme sıvısının çevre dostu formülü, 
ekranınızı güvenli ve etkin bir șekilde temizlerken 
çevreyi korumanıza olanak sağlar.

Damlatmayan formül
Bu damlatmayan formül cama kolayca püskürtülebilir 
ve silinebilir. Kesinlikle damlatmaz ve ekipmanlarınız 
güvenli ve kuru kalır.

Benzersiz bez temizleyici
Patentli tasarımıyla bu bez temizleyici, sünger, köpük 
ve havalandırmalı tabandan olușur. Temizleyici, iz ve 
çizik bırakmadan temizler, fazla temizleme sıvısını 
emerek ekranın temiz ve kuru olmasını sağlar.

Ergonomik temizlik bezi
Temizlik sırasında rahat, sıkı ve güvenli kavrama 
sağlar.

Boyu ayarlanabilen antistatik fırça
Ekran veya klavyenizdeki tozları hızlı ve güvenli 
șekilde gidermek için kullanın.
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Teknik spesifikasyonlar
• İçindekiler: Temizleme sıvısı, 30 ml (1 oz)

Ambalaj boyutları
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• UPC: 6 09585 19765 7
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

13,0 x 22,1 x 5,1 cm
• Brüt ağırlık: 0,154 kg
• Net ağırlık: 0,104 kg
• Dara ağırlığı: 0,050 kg
• Ambalaj türü: Plastik paket
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 5,1 x 8,7 x 2 inç
• Brüt ağırlık: 0,34 lb
• Net ağırlık: 0,229 lb
• Dara ağırlığı: 0,111 lb

İç Karton
• Brüt ağırlık: 0,760 kg
• Brüt ağırlık: 1,675 lb

• GTIN: 2 06 09585 19765 1
• İç karton (L x G x Y): 8,3 x 5,4 x 9,1 inç
• İç karton (L x G x Y): 21,1 x 13,7 x 23,1 cm
• Net ağırlık: 0,416 kg
• Net ağırlık: 0,917 lb
• Ambalaj sayısı: 4
• Dara ağırlığı: 0,344 kg
• Dara ağırlığı: 0.758 lb

Dıș Karton
• GTIN: 1 06 09585 19765 4
• Ambalaj sayısı: 16
• Brüt ağırlık: 3,650 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 43,7 x 29,2 x 25,4 cm
• Net ağırlık: 1,664 kg
• Dara ağırlığı: 1,986 kg
• Brüt ağırlık: 8,047 lb
• Dıș karton (L x G x Y): 17,2 x 11,5 x 10 inç
• Net ağırlık: 3,668 lb
• Dara ağırlığı: 4,379 lb
•
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