
 

Philips
Prenosná taška na DVD

s čistiacou súpravou

SVC4000
Chráňte svoje DVD na cestách

Chráňte a prenášajte prenosný DVD prehrávač v tomto robustnom puzdre. Vhodný pre väčšinu 

prehrávačov do 9". Obsahuje odnímateľné a nastaviteľné montážne remienky do automobilu. Na 

čistenie a údržbu vášho vybavenia dostanete ako bonus čistič na LCD obrazovky a čistič laserovej 

šošovky.

Drsná taška vhodná kamkoľvek
• Montážne remienky do automobilu
• Konštrukcia s penovou ochranou
• Otváranie s dvojitým zipsom
• Vatovaný ramenný popruh
• Vatovaná prenosná rukoväť
• Podporné klapky
• Predné vrecko so zipsom

Čistite a udržiavajte váš DVD prehrávač
• Čistič na LCD obrazovky
• 2 čistiace tkaniny vhodné na pranie
• Čistič laserovej šošovky

Ideálne puzdro na sledovanie
• Bezpečnostný remienok so suchým zipsom udrží prehrávač v stabilnej polohe
 



 Montážne remienky do automobilu
Jednoduché pripevnenie k najčastejším typom 
sedadiel v automobiloch, minivanoch a SUV.

Konštrukcia s penovou ochranou
Ochráni DVD prehrávač a disky pri cestovaní.

Otváranie s dvojitým zipsom
Pomocou jedného alebo oboch zipsov pohodlne 
otvoríte hlavnú priehradku puzdra.

Vatovaný ramenný popruh
Umožňuje pohodlný prenos DVD prehrávača a 
diskov.

Vatovaná prenosná rukoväť
Umožňuje pohodlný prenos DVD prehrávača a 
diskov.

Podporné klapky
Keď otvoríte puzdro, na podporu konštrukcie sa 
otvoria bočné klapky.

Predné vrecko so zipsom
V tomto veľkom odkladacom vrecku môžete 
odkladať a prenášať DVD disky.

Čistič na LCD obrazovky
Jemne a dôkladne odstráni špinu, prach a nečistoty 
z LCD obrazovky.

2 čistiace tkaniny vhodné na pranie
Jemne a dôkladne odstráni špinu, prach a nečistoty 
z tela prenosného DVD prehrávača.

Čistič laserovej šošovky
Jemne a dôkladne odstráni špinu, prach a nečistoty 
z laserovej šošovky prenosného DVD prehrávača.
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Vnútorný kartón
• EAN: 87 12581 33452 9
• Počet spotrebiteľských balení: 2
• Hmotnosť brutto: 1,98 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 44 x 12 x 29 cm
• Čistá hmotnosť: 1,78 kg
• Hmotnosť obalu: 0.2 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 33453 6
• Počet spotrebiteľských balení: 12
• Hmotnosť brutto: 12,26 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 47,5 x 39 x 59,7 cm

• Čistá hmotnosť: 10,68 kg
• Hmotnosť obalu: 1 58 kg

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 33410 9
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Kartón
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

25,5 x 26 5 x 12,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0.9 kg
• Čistá hmotnosť: 0,89 kg
• Hmotnosť obalu: 0,01 kg
•

Technické údaje
Prenosná taška na DVD
s čistiacou súpravou  

http://www.philips.com

