
 

Philips
Bærbar DVD-veske

med rengjøringssett

SVC4000
Beskytt DVD-spilleren 

mens du er på farten
Bær og beskytt den bærbare DVD-spilleren i denne robuste vesken. Den har plass til de fleste 
spillerne opptil 23 cm. Leveres med avtagbare og justerbare monteringsstropper for kjøretøy. 
Rengjør og vedlikehold utstyret med den ekstra LCD-skjermrenseren og laserlinserenseren.

Robust veske du kan ha med overalt
• Monteringsstropper for kjøretøy
• Skumpolstret konstruksjon
• Åpning med dobbel glidelås
• Polstret skulderrem
• Polstret bærehåndtak
• Støtteklaffer
• Frontlomme med glidelås

Rengjør og vedlikehold DVD-spilleren
• LCD-skjermrenser
• 2 vaskbare vaskekluter
• Laserlinserenser

Ideell visningsbeholder
• Velcro-sikkerhetsstroppen opprettholder stabiliteten for spilleren.
 



 Monteringsstropper for kjøretøy
Enkel å feste til de fleste standardseter i biler, små 
varebiler og SUVer.

Skumpolstret konstruksjon
Beskytter DVD-spilleren og -platene på reisen.

Åpning med dobbel glidelås
Du kan bruke en eller begge av glidelåsene til 
praktisk å åpne hovedrommet i vesken.

Polstret skulderrem
Gjør at du kan transportere DVD-spilleren og -
platene på en behagelig måte.

Polstret bærehåndtak
Gjør at du kan transportere DVD-spilleren og -
platene på en behagelig måte.

Støtteklaffer
Sideklaffene åpnes når vesken er åpen, for å gi støtte 
til strukturen.

Frontlomme med glidelås
I denne store oppbevaringslommen kan du 
oppbevare og transportere DVDer på en sikker 
måte.

LCD-skjermrenser
Fjerner nøye og forsiktig støv, skitt og rusk fra LCD-
skjermen.

2 vaskbare vaskekluter
Fjerner nøye og forsiktig støv, skitt og rusk fra 
dekselet til den bærbare DVD-spilleren.

Laserlinserenser
Fjerner nøye og forsiktig støv, skitt og rusk fra 
laserlinsen til den bærbare DVD-spilleren.
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Innereske
• EAN: 87 12581 33452 9
• Antall emballasjer: 2
• Bruttovekt: 1,98 kg
• Innereske (L x B x H): 44 x 12 x 29 cm
• Nettovekt: 1,78 kg
• Taravekt: 0,2 kg

Ytre eske
• EAN: 87 12581 33453 6
• Antall emballasjer: 12
• Bruttovekt: 12,26 kg

• Yttereske (L x B x H): 47,5 x 39 x 59,7 cm
• Nettovekt: 10,68 kg
• Taravekt: 1,58 kg

Mål, emballasje
• EAN: 87 12581 33410 9
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kort
• Emballasjemål (B x H x D): 25,5 x 26,5 x 12,5 cm
• Bruttovekt: 0,9 kg
• Nettovekt: 0,89 kg
• Taravekt: 0,01 kg
•
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