
 

 

Philips
Taske til bærbar DVD

med rengøringssæt

SVC4000
Beskyt din DVD på farten

Beskyt og transporter din bærbare DVD-afspiller i denne robuste taske. Passer til de fleste 
afspillere op til 9". Aftagelige og justerbare stropper til bilmontering medfølger. Rengør og 
vedligehold dit udstyr med bonus LCD-skærms- og laserlinserengøringssæt.

Robust taske, der kan tages med overalt
• Stropper til montering i bil
• Skumpolstret konstruktion
• Åbning med to lynlåse
• Polstret skulderstrop
• Polstret bærehåndtag
• Støtteflapper
• Forlomme med lynlås

Rengør og vedligehold din DVD-afspiller
• LCD-skærmrenser
• 2 vaskbare renseklude
• Laserlinserenser

Ideel boks til visning
• Velcro sikkerhedsstrop holder afspilleren på plads, så den er stabil



 Stropper til montering i bil
Nem fastgøring til de fleste standardsæder i biler, 
minivans og SUV'er.

Skumpolstret konstruktion
Beskytter din DVD-afspiller og dine diske, når du er 
på farten.

Åbning med to lynlåse
Brug en af de to lynlåse eller dem begge til at åbne 
taskens hovedrum.

Polstret skulderstrop
Giver dig mulighed for at transportere din DVD-
afspiller og dine diske på en sikker måde.

Polstret bærehåndtag
Giver dig mulighed for at transportere din DVD-
afspiller og dine diske på en sikker måde.

Støtteflapper
Der åbnes sideflapper, når tasken åbnes, for at 
understøtte strukturen.

Forlomme med lynlås
I denne store opbevaringslomme kan du opbevare og 
transportere DVD'er på en sikker måde.

LCD-skærmrenser
Fjerner skånsomt og effektivt støv, snavs og andet fra 
LCD-skærmen.

2 vaskbare renseklude
Fjerner skånsomt og effektivt støv, snavs og andet fra 
den bærbare DVD-afspillers kabinet.

Laserlinserenser
Fjerner skånsomt og effektivt støv, snavs og andet fra 
den bærbare DVD-afspillers laserlinse.
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Indvendig emballage
• EAN: 87 12581 33452 9
• Antal forbrugeremballager: 2
• Bruttovægt: 1,98 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 44 x 12 x 29 cm
• Nettovægt: 1,78 kg
• Taravægt: 0,2 kg

Yderemballage
• EAN: 87 12581 33453 6
• Antal forbrugeremballager: 12
• Bruttovægt: 12,26 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 47,5 x 39 x 59,7 cm

• Nettovægt: 10,68 kg
• Taravægt: 1,58 kg

Emballagens mål
• EAN: 87 12581 33410 9
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Kort
• Mål på emballage (B x H x D): 

25,5 x 26,5 x 12,5 cm
• Bruttovægt: 0,9 kg
• Nettovægt: 0,89 kg
• Taravægt: 0,01 kg
•
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