
 

Philips
Geantă pentru DVD 
playere portabile

cu ajutorul kitului de curăţare

SVC4000
Protejaţi-vă DVD-ul în 

timpul deplasărilor
Protejaţi şi transportaţi în siguranţă DVD playerul portabil în această geantă specială, compatibilă 
cu playere de până la 9". Include un sistem de prindere detaşabil şi ajustabil pentru montare auto. 
Curăţaţi şi întreţineţi ecranul şi capul de redare al playerului cu soluţiile de curăţare speciale incluse.

Geanta robustă se potrivește peste tot
• Sistem de prindere pentru montare auto
• Strat protector de spumă
• Deschidere dublă cu fermoar
• Curea de umăr căptușită
• Mâner căptușit pentru transport
• Capace de susţinere
• Buzunar faţă cu fermoar

Curăţă și întreţine DVD player-ul
• Soluţie de curăţare pentru ecranul LCD
• 2 cârpe de curăţare ce pot fi spălate
• Curăţare a lentilelor cu laser

Container pentru vizualizare ideală
• Banda de fixare Velcro menţine stabilitatea playerului
 



 Sistem de prindere pentru montare auto
Se atașează cu ușurinţă la majoritatea scaunelor din 
mașinile obișnuite, monovolume și SUV-uri.

Strat protector de spumă
Protejează DVD playerul și discurile în timpul 
călătoriilor

Deschidere dublă cu fermoar
Folosiţi un fermoar sau ambele pentru a deschide cu 
ușurinţă compartimentul principal al genţii.

Curea de umăr căptușită
Vă permite să transportaţi confortabil player-ul DVD 
și discurile.

Mâner căptușit pentru transport
Vă permite să transportaţi confortabil player-ul DVD 
și discurile.

Capace de susţinere
Capacele laterale se deschid când geanta este 
deschisă, pentru a susţine structura.

Buzunar faţă cu fermoar
Acest buzunar mare păstrează în siguranţă și 
transportă DVD-urile.

Soluţie de curăţare pentru ecranul LCD
Elimină blând și eficient praful, murdăria și resturile 
de pe ecranul LCD.

2 cârpe de curăţare ce pot fi spălate
Elimină blând și eficient praful, murdăria și resturile 
de pe corpul player-ului DVD portabil.

Curăţare a lentilelor cu laser
Elimină blând și eficient praful, murdăria și resturile 
de pe lentilele cu laser ale player-ului DVD portabil.
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Cutie interioară
• EAN: 87 12581 33452 9
• Număr de ambalaje: 2
• Greutate brută: 1,98 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 44 x 12 x 29 cm
• Greutate netă: 1,78 kg
• Greutate proprie: 0,2 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 33453 6
• Număr de ambalaje: 12
• Greutate brută: 12,26 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 47,5 x 39 x 59,7 cm

• Greutate netă: 10,68 kg
• Greutate proprie: 1,58 kg

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 33410 9
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Card
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

25,5 x 26,5 x 12,5 cm
• Greutate brută: 0,9 kg
• Greutate netă: 0,89 kg
• Greutate proprie: 0,01 kg
•
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