
 

 

Philips
καθαριστικό οθόνης αφής

Tablet/Smartphone

SVC3251
Μια πεντακάθαρη οθόνη αφής

Αυτό το καθαριστικό έχει σχεδιαστεί ειδικά για να φροντίζετε το tablet σας. 
Απομακρύνει αποτελεσματικά τη σκόνη, τις δαχτυλιές και τους λεκέδες, αφήνοντας 
πίσω μια πεντακάθαρη και αστραφτερή οθόνη αφής. Ιδανικό για τα ταξίδια σας.

Απολαύστε πεντακάθαρη οθόνη
• Το πανί μικροϊνών χωρίς χνούδι καθαρίζει αποτελεσματικά και με ασφάλεια

Χρησιμοποιήστε το ξανά και ξανά
• Επαναχρησιμοποιήσιμο, πλενόμενο πανί μικροϊνών

Πάρε με παντού μαζί σου
• Περιλαμβάνει 10 ανεξάρτητα τεμάχια ταξιδιού



 Πανί μικροϊνών χωρίς χνούδι
Καθαρίστε αποτελεσματικά και με ασφάλεια την 
οθόνη σας με αυτό το πανί μικροϊνών χωρίς 
χνούδι, σχεδιασμένο για να εξαλείφει σκόνη, 
βρωμιά και δαχτυλιές χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα.

Περιλαμβάνει 10 ανεξάρτητα τεμάχια 
ταξιδιού
Νωπά. Αφαιρούν αποτυπώματα, βρομιά και 
λεκέδες

Eπαναχρησιμοποιήσιμο πανί μικροϊνών
Επαναχρησιμοποιήσιμο, πλενόμενο πανί 
μικροϊνών
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Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,5 x 19,6 x 3 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,039 κ.
• Μικτό βάρος: 0,057 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,018 κ.
• EAN: 87 12581 62561 0
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Κάρτα

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

25,9 x 16 x 24,9 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,624 κ.

• Μικτό βάρος: 1,41 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,786 κ.
• GTIN: 1 87 12581 62561 7
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 16

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

24,1 x 7,1 x 11,3 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,295 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,156 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,139 κ.
• GTIN: 2 87 12581 62561 4
•
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