
 

 

Philips
Súprava na čistenie

GPS

SVC3502W
Bezpečné čistenie obrazovky GPS

Rýchlo a dôkladne vyčistite obrazovky GPS, mobilného telefónu, satelitného rádia a 
zariadenia Blackberry. Pohodlné úložné puzdro uskladní a ochráni komponenty súpravy a 
GPS.

Bezpečne vyčistite a vysušte obrazovky
• Bezšmuhový čistiaci gél pre obrazovky bez šmúh
• Nástroj na čistenie 2-in-1

Jednoducho uskladnite a ochráňte súpravu a GPS
• Úložné puzdro pre GPS/súpravu



 Bezšmuhový čistiaci gél
Vychutnajte si obrazovku bez šmúh vďaka tomuto 
bezšmuhovému čistiacemu gélu, ktorý je špeciálne 
navrhnutý, aby nezanechával na obrazovke žiadne 
zvyšky.

Nástroj na čistenie 2-in-1
Kombinuje antistatickú kefku a mikrovláknovú 
čistiacu podušku. Funguje spolu s gélom na zaistenie 
poriadne a bezpečne vyčistených obrazoviek. 
Jednoduché uchytenie pre komfortné použitie.

Úložné puzdro pre GPS/súpravu
Robustné a nadmerne veľké neoprénové puzdro 
uskladní a ochráni GPS a komponenty súpravy.
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Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 16 x 24,6 x 6,4 cm
• Čistá hmotnosť: 0 079 kg
• Hmotnosť brutto: 0,119 kg
• Hmotnosť obalu: 0 04 kg
• EAN: 87 12581 36622 3
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Lepenka

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 43,7 x 37,6 x 37,1 cm
• Čistá hmotnosť: 1,896 kg
• Hmotnosť brutto: 4,596 kg

• Hmotnosť obalu: 2,7 kg
• EAN: 87 12581 36624 7
• Počet užívateľských balení: 24

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

35,8 x 20,6 x 17,8 cm
• Čistá hmotnosť: 0,474 kg
• Hmotnosť brutto: 0,904 kg
• Hmotnosť obalu: 0,43 kg
• EAN: 87 12581 36623 0
• Počet užívateľských balení: 6
•
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