Philips
Komplet za čiščenje

Navigacijski sistem
SVC3502W

Varno očistite zaslon navigacijskega
sistema
Hitro in temeljito čiščenje zaslonov navigacijskih sistemov, mobilnih telefonov, satelitskih
radiev in naprav Blackberry. V priročno zaščitno torbico za shranjevanje lahko spravite
dele kompleta za čiščenje in navigacijskega sistema.
Varno čiščenje in brisanje zaslonov
• Gel za čiščenje, ki ne pušča sledi, za čiste zaslone
• Orodje za čiščenje 2-v-1
Enostavno shranite in zaščitite komplet in navigacijski sistem
• Torbica za shranjevanje navigacijskega sistema/kompleta

SVC3502W/10

Komplet za čiščenje
Navigacijski sistem

Specifikacije
Dimenzije embalaže

• Dimenzije embalaže (Š x V x G):
16 x 24,6 x 16,2 cm
• Neto teža: 0,079 kg
• Bruto teža: 0,119 kg
• Teža embalaže: 0,04 kg
• EAN: 87 12581 36622 3
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Karton

Zunanja škatla

• Outer carton (L x Š x V): 43,7 x 37,6 x 37,1 cm
• Neto teža: 1,896 kg

Značilnosti
•
•
•
•

Bruto teža: 4,596 kg
Teža embalaže: 2,7 kg
EAN: 87 12581 36624 7
Število komercialnih pakiranj: 24

Notranja škatla
•
•
•
•
•
•

Inner carton (L x Š x V): 35,8 x 20,6 x 17,8 cm
Neto teža: 0,474 kg
Bruto teža: 0,904 kg
Teža embalaže: 0,43 kg
EAN: 87 12581 36623 0
Število komercialnih pakiranj: 6

•

Uživajte v čistem zaslonu z gelom za čiščenje, ki ne
pušča sledi, saj je njegova formula oblikovana posebej
za to, da na zaslonu ne pusti prav ničesar.

Orodje za čiščenje 2-v-1

Kombinacija protistatične ščetke in čistilne blazinice
iz mikrovlaken. Deluje skupaj z gelom za natančno in
varno čiščenje zaslonov. Enostaven oprijem za
priročno uporabo.

Torbica za shranjevanje navigacijskega
sistema/kompleta

V kompaktno in veliko zaščitno torbico iz neoprena
lahko spravite navigacijski sistem in dele kompleta.
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Gel za čiščenje, ki ne pušča sledi
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