
 

 

Philips
dokunmatik ekran 
temizleyici

Tablet/Akıllı Telefon

SVC3250
Lekesiz dokunmatik ekranın 

keyfini çıkarın
Bu şık tablet temizleyici tabletiniz için özel olarak tasarlanmıştır. Kiri, lekeleri ve parmak 
izlerini etkili bir şekilde temizleyerek dokunmatik ekranlarınızın lekesiz ve parlak olmasını 
sağlar. Kullanışlı taşıma çantası seyahat için idealdir.

Benzersiz tasarım
• Tabletinize uygun modern ve kompakt tasarım

Lekesiz ekranın keyfini çıkarın
• İz bırakmayan temizleme sıvısı
• Tiftiksiz temizlik bezi her türlü dokunmatik ekranı güvenle temizler

Ekranınızı güvenle temizleyin
• Güvenli, damlatmayan formül

Beni her yere götür
• Tașıma çantası dahildir



 Tașıma çantası dahildir
Seyahat için ideal tașıma çantası

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

Tiftiksiz temizlik bezi
Parmak izlerini, kiri ve lekeleri ortadan kaldırmak için 
tasarlanmıș bu tiftiksiz mikrofiber bezle dokunmatik 
ekranınızı güvenle ve mükemmel bir șekilde 
temizleyin.

Modern tasarım
Bu modern ve kompakt temizleyici tabletinize uygun 
șekilde tasarlanmıștır. Kolayca tutulabilen ve 
kullanılabilen temizleyiciyi zahmetsizce yanınızda 
tașıyabilirsiniz

İz bırakmayan temizleme sıvısı
Ekranınızda hiçbir șekilde tortu bırakmayan özel 
formüllü temizleme sıvısı ile lekesiz ekranın keyfini 
çıkarın.
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Teknik spesifikasyonlar
• İçindekiler: Temizleme sıvısı, 15ml

Ambalaj boyutları
• Raf yerleșimi tipi: Sahte
• EAN: 87 12581 62291 6
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,4 x 19,6 x 3,7 cm
• Brüt ağırlık: 0,081 kg
• Net ağırlık: 0,058 kg
• Ambalaj türü: Sahte
• Dara ağırlığı: 0,023 kg

Dıș Karton
• GTIN: 1 87 12581 62291 3

• Ambalaj sayısı: 16
• Brüt ağırlık: 1,9 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 23 x 16,3 x 45,1 cm
• Net ağırlık: 0,928 kg
• Dara ağırlığı: 0,972 kg

İç Karton
• Ambalaj sayısı: 4
• GTIN: 2 87 12581 62291 0
• Brüt ağırlık: 0,4 kg
• İç karton (L x G x Y): 14,5 x 10,6 x 21,4 cm
• Net ağırlık: 0,232 kg
• Dara ağırlığı: 0,168 kg
•
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