
 

 

Philips
zestaw do czyszczenia 
ekranów dotykowych

Tablet/smartfon

SVC3251
Nieskazitelny ekran dotykowy

Ten środek do czyszczenia został opracowany specjalnie z myślą o pielęgnacji tabletów. 
Pozwala skutecznie usunąć brud, smugi i ślady palców, dzięki czemu ekran dotykowy 
pozostaje czysty i lśniący. Nadaje się idealnie do zabrania w podróż.

Ciesz się nienagannie czystym ekranem
• Niestrzępiąca się ściereczka z mikrofibry czyści bezpiecznie i dokładnie

Możliwość wielokrotnego użytku
• Ściereczka z mikrofibry wielokrotnego użytku, nadająca się do prania

Zabierz mnie wszędzie
• Zawiera 10 pojedynczych ściereczek podróżnych



 Niestrzępiąca się ścierka z mikrofibry
Dzięki tej niepozostawiająca włókien ściereczce z 
mikrofibry, całkowicie usuwającej kurz, ślady palców 
i inne zabrudzenia możesz bezpiecznie i dokładnie 
wyczyścić ekran swojego urządzenia.

Zawiera 10 pojedynczych ściereczek 
podróżnych
Nawilżone ściereczki usuwają ślady palców, brud i 
smugi

Ściereczka z mikrofibry wielokrotnego 
użytku
Ściereczka z mikrofibry wielokrotnego użytku, 
nadająca się do prania
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Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 19,6 x 3 cm
• Waga netto: 0,039 kg
• Waga brutto: 0,057 kg
• Ciężar opakowania: 0,018 kg
• EAN: 87 12581 62561 0
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

25,9 x 16 x 24,9 cm
• Waga netto: 0,624 kg

• Waga brutto: 1,41 kg
• Ciężar opakowania: 0,786 kg
• GTIN: 1 87 12581 62561 7
• Liczba opakowań konsumenckich: 16

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

24,1 x 7,1 x 11,3 cm
• Waga brutto: 0,295 kg
• Waga netto: 0,156 kg
• Ciężar opakowania: 0,139 kg
• GTIN: 2 87 12581 62561 4
•

Dane techniczne
zestaw do czyszczenia ekranów dotykowych
Tablet/smartfon
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