
 

Philips
Väska till bärbar DVD-
spelare

med rengöringspaket

SVC4000
Skydda din DVD-spelare på resor

Skydda och transportera din DVD-spelare i den här stabila väskan. Den rymmer de flesta 
spelare upp till 9 tum. Inkluderar löstagbara och justerbara remmar för montering i 
fordon. Dessutom ingår en LCD-skärmrengörare och en laserlinsrengörare som bonus.

Tålig väska som passar överallt
• Remmar för montering i fordon
• Skumvadderad konstruktion
• Öppning med dubbla blixtlås
• Vadderad axelrem
• Vadderat bärhandtag
• Stödflikar
• Frontficka med blixtlås

Rengör och skydda din DVD-spelare
• Rengöring av LCD-skärm
• Två tvättbara rengöringsdukar
• Rengöring av laserlins

Perfekt visningshållare
• Säkerhetsband med kardborre håller spelaren stadigt
 



 Remmar för montering i fordon
Monteras enkelt på de flesta standardsäten i bilar, 
minibussar och stadsjeepar.

Skumvadderad konstruktion
Skyddar DVD-spelaren och skivorna på resan.

Öppning med dubbla blixtlås
Använd ett eller båda blixtlåsen för att öppna väskans 
större fack.

Vadderad axelrem
Gör att du bekvämt kan transportera din DVD-
spelare och dina skivor.

Vadderat bärhandtag
Gör att du bekvämt kan transportera din DVD-
spelare och dina skivor.

Stödflikar
Stödflikarna viks upp när väskan öppnas för att stödja 
strukturen.

Frontficka med blixtlås
Den stora förvaringsfickan skyddar DVD-skivorna så 
att de kan transporteras på ett säkert sätt .

Rengöring av LCD-skärm
Försiktig och noggrann borttagning av damm, smuts 
och skräp från LCD-skärmen.

Två tvättbara rengöringsdukar
Försiktig och noggrann borttagning av damm, smuts 
och skräp från den bärbara DVD-spelarens hölje.

Rengöring av laserlins
Försiktig och noggrann borttagning av damm, smuts 
och skräp från den bärbara DVD-spelarens laserlins.
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Inre kartong
• EAN: 87 12581 33452 9
• Antal konsumentförpackningar: 2
• Bruttovikt: 1,98 kg
• Inre kartong (L x B x H): 44 x 12 x 29 cm
• Nettovikt: 1,78 kg
• Taravikt: 0,2 kg

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 33453 6
• Antal konsumentförpackningar: 12
• Bruttovikt: 12,26 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 47,5 x 39 x 59,7 cm

• Nettovikt: 10,68 kg
• Taravikt: 1,58 kg

Förpackningens mått
• EAN: 87 12581 33410 9
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kort
• Förpackningens mått (B x H x D): 

25,5 x 26,5 x 12,5 cm
• Bruttovikt: 0,9 kg
• Nettovikt: 0,89 kg
• Taravikt: 0,01 kg
•
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