
 

Philips
Чантичка за преносими 
DVD

с почистващ комплект

SVC4000
Защитете своето DVD в 

движение
Защитете и носете портативния си DVD плейър в тази здрава чантичка. Тя може да се използва 

с повечето плейъри с габарити до 22-23 см. Включва подвижни ленти с регулируема дължина за 

монтиране в кола. Почиствайте и поддържайте вашата техника с безплатните комплекти за 

почистване на LCD екрани и лещи за лазер.

Здравата чантичка може да се носи навсякъде
• Ленти за монтиране в кола
• Уплътнена с пеноматериал конструкция
• Защитено с двоен цип отваряне
• Презрамка с подплънки
• Дръжка за носене с подплънка
• Сгъваеми лостчета
• Преден джоб с цип

Почиствайте и предпазвайте DVD плейъра си
• Почистващ комплект за LCD екрани
• 2 парчета тъкан, които може да се перат
• Почистващ комплект за лазерни лещи

Идеален за виждане контейнер
• Предпазната каишка от велкро поддържа стабилността на плейъра
 



 Ленти за монтиране в кола
Лесно закрепване към повечето стандартни 
седалки в коли, микробуси и джипове.

Уплътнена с пеноматериал 
конструкция
Защитава при пътуване вашия DVD плейър и 
дисковете.

Защитено с двоен цип отваряне
Използвайте кой да е от двата ципа за 
максимално удобно отваряне на основното 
отделение на чантата.

Презрамка с подплънки
Позволява ви удобно да транспортирате вашия 
DVD плейър и дисковете за него.

Дръжка за носене с подплънка
Позволява ви удобно да транспортирате вашия 
DVD плейър и дисковете за него.

Сгъваеми лостчета
Страничните лостчета се изнасят при отваряне на 
чантата, за да я задържат изправена.

Преден джоб с цип
Този голям джоб позволява сигурно съхранение 
на DVD при пренасяне.

Почистващ комплект за LCD екрани
Внимателно и без остатък отстранява прах, 
замърсяване и частици от LCD екрана.

2 парчета тъкан, които може да се 
перат
Внимателно и без остатък отстранява прах, 
замърсяване и частици от корпуса на преносимия 
DVD плейър.

Почистващ комплект за лазерни лещи
Внимателно и без остатък отстранява прах, 
замърсяване и частици от лазерните лещи на 
преносимия DVD плейър.
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Вътрешен кашон
• EAN: 87 12581 33452 9
• Брой потребителски опаковки: 2
• Бруто тегло: 1,98 кг
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 44 x 12 x 29 см
• Нето тегло: 1,78 кг
• Тегло с опаковката: 0,2 кг

Външен кашон
• EAN: 87 12581 33453 6
• Брой потребителски опаковки: 12
• Бруто тегло: 12,26 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 47,5 x 39 x 59,7 см

• Нето тегло: 10,68 кг
• Тегло с опаковката: 1,58 кг

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 33410 9
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Карта
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

25,5 x 26,5 x 12,5 см
• Бруто тегло: 0,9 кг
• Нето тегло: 0,89 кг
• Тегло с опаковката: 0,01 кг
•
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