
 

 

Philips
Bolsa para leitor de DVD 
portátil

com o kit de limpeza

SVC4000
Proteja o seu leitor 

de DVD em movimento
Proteja e transporte o seu leitor de DVD portátil nesta bolsa robusta. Suporta a maior parte 
dos leitores até 9". Inclui fitas destacáveis e ajustáveis para montagem em veículos. Limpe e 
cuide do seu equipamento com o kit de limpeza para ecrãs LCD e para lente de laser.

A robusta bolsa vai para qualquer lado
• Fitas para montagem em veículos
• Construção almofadada a espuma
• Abertura de fecho duplo
• Alça a tiracolo almofadada
• Pega de transporte almofadada
• Abas de suporte
• Bolso frontal com fecho

Limpe e cuide do seu leitor de DVD
• Kit de limpeza para ecrãs LCD
• 2 panos de limpeza laváveis
• Kit de limpeza para lente de laser

Recipiente para visualização ideal
• Fita de segurança em velcro para manter a estabilidade do leitor



 Fitas para montagem em veículos
Prendem-se facilmente à maior parte dos assentos 
de automóveis, monovolumes e SUVs.

Construção almofadada a espuma
Protege o seu leitor de DVD e os discos enquanto 
viaja.

Abertura de fecho duplo
Utilize um ou ambos os fechos para abrir facilmente 
o compartimento principal da bolsa.

Alça a tiracolo almofadada
Permite-lhe transportar confortavelmente o leitor 
de DVD e os discos.

Pega de transporte almofadada
Permite-lhe transportar confortavelmente o leitor 
de DVD e os discos.

Abas de suporte
As abas laterais abrem quando a bolsa é aberta para 
suportar a estrutura.

Bolso frontal com fecho
Este grande bolso guarda e transporta de forma 
segura os seus DVDs.

Kit de limpeza para ecrãs LCD
Remove de forma suave e profunda pó, sujidade e 
lixo de ecrãs LCD.

2 panos de limpeza laváveis
Remove de forma suave e profunda pó, sujidade e 
lixo da estrutura do leitor de DVD portátil.

Kit de limpeza para lente de laser
Remove de forma suave e profunda pó, sujidade e 
lixo da lente de laser do leitor de DVD portátil.
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Embalagem Interior
• EAN: 87 12581 33452 9
• Número de embalagens para o consumidor: 2
• Peso bruto: 1,98 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 44 x 12 x 29 cm
• Peso líquido: 1,78 kg
• Tara: 0,2 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 33453 6
• Número de embalagens para o consumidor: 12
• Peso bruto: 12.26 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

47,5 x 39 x 59,7 cm
• Peso líquido: 10,68 kg
• Tara: 1,58 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 33410 9
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Cartão
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

25,5 x 26,5 x 12,5 cm
• Peso bruto: 0,9 kg
• Peso líquido: 0,89 kg
• Tara: 0,01 kg
•

Especificações
Bolsa para leitor de DVD portátil
com o kit de limpeza  
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