
 

 

Philips
Kit de limpeza para ecrãs 
tácteis

Tablet/smartphone

SVC3251
Desfrute de um ecrã 

táctil imaculado
Este kit de limpeza foi concebido especificamente para cuidar do seu tablet. Este remove 
eficazmente sujidade, manchas e marcas de dedos, apresentando um ecrã táctil 
imaculado e brilhante. Ideal para viagens.

Desfrute de um ecrã imaculado
• Tecido de microfibras sem fios limpa com segurança e profundidade

Use vezes sem conta
• Pano em microfibra lavável e reutilizável

Leve-me para todo o lado
• Inclui 10 bolsas individuais para viagem



 Pano em microfibra sem pêlos
Limpe o seu ecrã com segurança e profundidade com 
este tecido de microfibras, concebido para eliminar 
o pó, sujidade e dedadas sem deixar nada para trás.

Inclui 10 bolsas individuais para viagem
Toalhitas pré-humedecidas para eliminar dedadas, 
sujidade e manchas

Pano em microfibra reutilizável
Pano em microfibra lavável e reutilizável
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Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 19,6 x 3 cm
• Peso líquido: 0,039 kg
• Peso bruto: 0,057 kg
• Tara: 0,018 kg
• EAN: 87 12581 62561 0
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Cartão

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

25,9 x 16 x 24,9 cm
• Peso líquido: 0,624 kg

• Peso bruto: 1.41 kg
• Tara: 0,786 kg
• GTIN: 1 87 12581 62561 7
• Número de embalagens para o consumidor: 16

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 4
• Embalagem interior (C x L x A): 

24,1 x 7,1 x 11,3 cm
• Peso bruto: 0,295 kg
• Peso líquido: 0,156 kg
• Tara: 0,139 kg
• GTIN: 2 87 12581 62561 4
•

Especificações
Kit de limpeza para ecrãs tácteis
Tablet/smartphone  
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