
 

 

Philips
sistem de curăţare pentru 
ecran tactil

• Tabletă/smartphone

SVC3251
Bucuraţi-vă de un ecran 

tactil fără pete
Acest sistem elegant de curăţare a fost conceput special pentru a avea grijă de tableta 
dvs. Elimină eficace murdăria, petele şi amprentele de degete, lăsând ecranele tactile 
strălucitoare şi fără pete. Ideal pentru călătorii.

Bucuraţi-vă de un ecran imaculat
• Cârpa din microfibră, fără scame curăţă sigur și complet

Înregistraţi iar și iar
• Cârpă din microfibră lavabilă, reutilizabilă

Ia-mă oriunde
• Include 10 unităţi pentru călătorie



 Cârpă din microfibră, fără scame
Curăţaţi-vă complet și în siguranţă ecranul cu această 
cârpă din microfibră, fără scame, creată pentru 
eliminarea prafului, a murdăriei și a amprentelor fără 
a lăsa nimic în urmă.

Include 10 unităţi pentru călătorie
Pre-umezite pentru îndepărtarea amprentelor, 
murdăriei și a petelor

Cârpă din microfibră reutilizabilă
Cârpă din microfibră lavabilă, reutilizabilă
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Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,5 x 19,6 x 3 cm
• Greutate netă: 0,039 kg
• Greutate brută: 0,057 kg
• Greutate proprie: 0,018 kg
• EAN: 87 12581 62561 0
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Card

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 25,9 x 16 x 24,9 cm
• Greutate netă: 0,624 kg

• Greutate brută: 1,41 kg
• Greutate proprie: 0,786 kg
• GTIN: 1 87 12581 62561 7
• Număr de ambalaje: 16

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 4
• Cutie interioară (L x L x Î): 24,1 x 7,1 x 11,3 cm
• Greutate brută: 0,295 kg
• Greutate netă: 0,156 kg
• Greutate proprie: 0,139 kg
• GTIN: 2 87 12581 62561 4
•
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