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Почистващ комплект

GPS
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Безопасно почистване 

на GPS екрани
Бързо и обстойно почистване на екраните на GPS, мобилни телефони, сателитно 
радио и Blackberry. Удобната торбичка за съхранение побира и пази компонентите 
на комплекта и GPS устройството.

Безопасно почистване и подсушаване на екрани
• Почистващ гел без струйки за екрани без петна
• Инструмент за почистване "2 в 1"

Лесно съхраняване и предпазване на комплекта и GPS устройството
• Торбичка за съхранение на GPS/комплект
 



 Почистващ гел без струйки
Работете на екран без петна с този почистващ гел 
без образуване на струйки, който е със специална 
формула, предотвратяваща каквито и да е 
остатъци по екрана.

Инструмент за почистване "2 в 1"
Съчетава антистатична четка и почистваща 
възглавничка от микрофибри. Работи заедно с 
гела за пълно и безопасно почистване на екрани. 
Лесно захващане за удобна употреба.

Торбичка за съхранение на GPS/
комплект
Твърдата, голяма неопренова кутия съхранява и 
предпазва GPS устройството и компонентите на 
комплекта.
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Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

16 x 24,6 x 6,4 см
• Нето тегло: 0,079 кг
• Бруто тегло: 0,119 кг
• Тегло с опаковката: 0,04 кг
• EAN: 87 12581 36622 3
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 43,7 x 37,6 x 37,1 см
• Нето тегло: 1,896 кг

• Бруто тегло: 4,596 кг
• Тегло с опаковката: 2,7 кг
• EAN: 87 12581 36624 7
• Брой потребителски опаковки: 24

Вътрешен кашон
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

35,8 x 20,6 x 17,8 см
• Нето тегло: 0,474 кг
• Бруто тегло: 0,904 кг
• Тегло с опаковката: 0,43 кг
• EAN: 87 12581 36623 0
• Брой потребителски опаковки: 6
•
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