
 

 

Philips
Čistič dotykové obrazovky

• Tablet/chytrý telefon

SVC3250
Užívejte si dotykovou 

obrazovku beze skvrn
Tento elegantní čistič tabletů byl speciálně navržen pro účely péče o tablety. Efektivně 
odstraňuje špínu, šmouhy a otisky prstů a zachová tak zářící dotykovou obrazovku beze 
skvrn. Díky praktickému přenosnému pouzdru je ideální pro cestování.

Jedinečné provedení
• Moderní a kompaktní design hodící se k vašemu tabletu

Obrazovka beze skvrn
• Čisticí kapalina nezanechávající šmouhy
• Čisticí poduška nepouštějící chloupky bezpečně vyčistí každou dotykovou obrazovku

Bezpečné čištění obrazovky
• Bezpečný přípravek zamezující odkapávání

Vezměte mne kamkoli
• Praktické pouzdro



 Praktické pouzdro
Praktické pouzdro je ideální pro cesty

Přípravek zamezující odkapávání
Tento přípravek se snadno nanese na obrazovku 
a potom setře. Tekutina neodkapává a vaše zařízení 
je suché a v bezpečí.

Čisticí poduška nepouštějící chloupky
Touto látkou z mikrovlákna nepouštějícího chloupky 
a navrženou tak, aby odstraňovala otisky prstů, 
nečistoty a šmouhy, dotykovou obrazovku bezpečně 
a důkladně vyčistíte.

Moderní design
Tento moderní a kompaktní čistič byl vytvořen 
speciálně tak, aby ladil s vaším tabletem. Snadno se 
drží a používá a můžete jej vzít sebou kamkoli

Čisticí kapalina nezanechávající šmouhy
Vychutnejte si zcela čistou obrazovku díky této 
čisticí kapalině, která je speciálně navržena tak, aby 
nezanechala na obrazovce žádné stopy.
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Technické údaje
• Obsah: Čisticí kapalina, 15 ml

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Dummy
• EAN: 87 12581 62291 6
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,4 x 19,6 x 3,7 cm
• Hrubá hmotnost: 0,081 kg
• Čistá hmotnost: 0,058 kg
• Typ balení: Dummy
• Hmotnost obalu: 0,023 kg

Vnější obal
• GTIN: 1 87 12581 62291 3

• Počet spotřebitelských balení: 16
• Hrubá hmotnost: 1,9 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 23 x 16,3 x 45,1 cm
• Čistá hmotnost: 0,928 kg
• Hmotnost obalu: 0,972 kg

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 4
• GTIN: 2 87 12581 62291 0
• Hrubá hmotnost: 0,4 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 14,5 x 10,6 x 21,4 cm
• Čistá hmotnost: 0,232 kg
• Hmotnost obalu: 0,168 kg
•

Specifikace
Čistič dotykové obrazovky
Tablet/chytrý telefon
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