
 

 

Philips
renser for berøringsskjerm

Nettbrett/smarttelefon

SVC3251
Få en skinnende berøringsskjerm

Denne renseren er spesielt utformet for å ta vare på nettbrettet ditt. Den fjerner effektivt 
skitt, flekker og fingeravtrykk og gir deg en skinnende ren berøringsskjerm. Den egner seg 
utmerket på reiser.

Få en skinnende skjerm
• Lofri mikrofiberklut rengjør sikkert og nøye

Bruk om og om igjen
• Mikrofiberklut som kan vaskes og brukes om igjen

Ta meg med hvor som helst
• Inkluderer 10 stk. for bruk på reise



 Lofri mikrofiberklut
Rengjør skjermen på en sikker og nøye måte med 
denne lofrie mikrofiberkluten som er laget for å 
fjerne støv, skitt og fingeravtrykk uten å legge igjen 
noe.

Inkluderer 10 stk. for bruk på reise
Forhåndsfuktet for å vaske bort fingeravtrykk, skitt 
og flekker

Mikrofiberklut som kan brukes om igjen
Mikrofiberklut som kan vaskes og brukes om igjen
SVC3251/10
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Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 9,5 x 19,6 x 3 cm
• Nettovekt: 0,039 kg
• Bruttovekt: 0,057 kg
• Taravekt: 0,018 kg
• EAN: 87 12581 62561 0
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kort

Ytre eske
• Yttereske (L x B x H): 25,9 x 16 x 24,9 cm
• Nettovekt: 0,624 kg

• Bruttovekt: 1,41 kg
• Taravekt: 0,786 kg
• GTIN: 1 87 12581 62561 7
• Antall emballasjer: 16

Innereske
• Antall emballasjer: 4
• Innereske (L x B x H): 24,1 x 7,1 x 11,3 cm
• Bruttovekt: 0,295 kg
• Nettovekt: 0,156 kg
• Taravekt: 0,139 kg
• GTIN: 2 87 12581 62561 4
•

Spesifikasjoner
Renser for berøringsskjerm
Nettbrett/smarttelefon  

http://www.philips.com

