
 

 

Philips
Kit de limpeza para ecrãs 
tácteis

• Tablet/smartphone

SVC3250
Desfrute de um ecrã 

táctil imaculado
Este kit de limpeza elegante para tablets foi concebido especificamente para cuidar do 
seu tablet. Este remove eficazmente sujidade, manchas e marcas de dedos, apresentando 
um ecrã táctil imaculado e brilhante. A sua bolsa de transporte é ideal para viagens.

Design exclusivo
• Design moderno e compacto para combinar com o seu tablet

Desfrute de um ecrã imaculado
• Líquido de limpeza à prova de riscos
• Pano de limpeza sem pêlos limpa todos os ecrãs tácteis de forma segura

Limpe o ecrã em segurança
• Fórmula segura anti-pingos

Leve-me para todo o lado
• Bolsa de transporte incluída



 Bolsa de transporte incluída
A bolsa de transporte é ideal para viagens

Fórmula anti-pingos
Esta fórmula anti-pingos é fácil de vaporizar sobre o 
ecrã e, posteriormente, limpa. Sendo 
completamente anti-pingos, mantém o equipamento 
protegido e seco.

Pano de limpeza sem pêlos
Limpe o seu ecrã táctil de forma segura e cuidada 
com este pano em microfibra sem pêlos, concebido 
para eliminar dedadas, sujidade e manchas.

Design moderno
Este kit de limpeza moderno e compacto foi 
concebido especificamente para combinar com o seu 
tablet. É fácil de segurar e de utilizar e pode levá-lo 
consigo para todo o lado

Líquido de limpeza à prova de riscos
Desfrute de um ecrã imaculado com este líquido de 
limpeza, especialmente concebido para não deixar 
qualquer tipo de resíduos no ecrã.
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Especificações técnicas
• Conteúdos: Líquido de limpeza, 15ml

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• EAN: 87 12581 62291 6
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,4 x 19,6 x 3,7 cm
• Peso bruto: 0,081 kg
• Peso líquido: 0,058 kg
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tara: 0,023 kg

Embalagem exterior
• GTIN: 1 87 12581 62291 3

• Número de embalagens para o consumidor: 16
• Peso bruto: 1,9 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

23 x 16,3 x 45,1 cm
• Peso líquido: 0,928 kg
• Tara: 0,972 kg

Embalagem interior
• Número de embalagens para o consumidor: 4
• GTIN: 2 87 12581 62291 0
• Peso bruto: 0,4 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

14,5 x 10,6 x 21,4 cm
• Peso líquido: 0,232 kg
• Tara: 0,168 kg
•

Especificações
Kit de limpeza para ecrãs tácteis
Tablet/smartphone
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