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Čisticí sada

GPS

SVC3502W
Bezpečné čištění displejů GPS

Rychle a důkladně čistí displeje GPS, mobilních telefonů, satelitních rádií a zařízení 
Blackberry. Vše v praktickém ochranném pouzdře na uložení dílů sady a GPS.

Bezpečné čištění pro suchou obrazovku
• Čistící gel nezanechávající šmouhy pro naprosto čistou obrazovku
• Nástroj na čištění 2 v 1

Snadné uložení sady a GPS
• Pouzdro na GPS/sadu
 



 Čistící gel nezanechávající šmouhy
Vychutnejte si zcela čistou obrazovku díky tomuto 
čisticímu gelu, který je speciálně navržen tak, aby 
nezanechal na obrazovce žádné stopy.

Nástroj na čištění 2 v 1
Kombinace antistatického kartáčku a čisticí houbičky 
z mikrovlákna. Báječně se s čisticím gelem doplňují 
tak, že obrazovky zanechají dokonale a bezpečně 
čisté. Snadné uchopení pro pohodlné použití.

Pouzdro na GPS/sadu
Robustní nadměrné neoprénové pouzdro pro 
uložení a ochranu GPS a sady.
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Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 16 x 24,6 x 6,4 cm
• Čistá hmotnost: 0,079 kg
• Hrubá hmotnost: 0,119 kg
• Hmotnost obalu: 0,04 kg
• EAN: 87 12581 36622 3
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 43,7 x 37,6 x 37,1 cm
• Čistá hmotnost: 1,896 kg

• Hrubá hmotnost: 4,596 kg
• Hmotnost obalu: 2,7 kg
• EAN: 87 12581 36624 7
• Počet spotřebitelských balení: 24

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 35,8 x 20,6 x 17,8 cm
• Čistá hmotnost: 0,474 kg
• Hrubá hmotnost: 0,904 kg
• Hmotnost obalu: 0,43 kg
• EAN: 87 12581 36623 0
• Počet spotřebitelských balení: 6
•

Specifikace
Čisticí sada
GPS  
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