
 

 

Philips
Tas voor draagbare DVD-
speler

met schoonmaakpakket

SVC4000W
Beveilig uw DVD-speler 

onderweg
Neem uw draagbare DVD-speler overal mee naartoe in deze stevige beschermtas. Geschikt voor de 

meeste spelers van maximaal 23 cm (9"). Inclusief afneembare en instelbare bevestigingsbanden voor 

in de auto. Reinig en onderhoud het apparaat met de extra reiniger voor LCD-schermen en laserlens.

Robuuste tas
• Bevestigingsbanden voor in de auto
• Met beschermend schuimrubber
• Opening met dubbele rits
• Gewatteerde schouderriem
• Gewatteerde handgreep
• Ondersteuningsflappen
• Opbergvak aan voorzijde met rits

Reiniging en onderhoud van uw DVD-speler
• LCD-schermreiniger
• 2 wasbare reinigingsdoekjes
• Laserlensreiniger

Houder voor ideale weergave
• Veiligheidsriem van klittenband zorgt voor stabiliteit van de speler



 Bevestigingsbanden voor in de auto
Gemakkelijk te bevestigen aan de meeste gangbare 
autostoelen, ook in minivans en SUV's.

Met beschermend schuimrubber
Beschermt uw DVD-speler en -discs.

Opening met dubbele rits
Open de tas met een of beide ritsen.

Gewatteerde schouderriem
Voor comfortabel transport van uw DVD-speler en 
DVD's.

Gewatteerde handgreep
Voor comfortabel transport van uw DVD-speler en 
DVD's.

Ondersteuningsflappen
De zijflappen openen om het geheel te verstevigen 
als u de tas opent.

Opbergvak aan voorzijde met rits
Dit grote opbergvak biedt veilig plek aan DVD's.

LCD-schermreiniger
Verwijdert voorzichtig maar grondig stof en vuil van 
het LCD-scherm.

2 wasbare reinigingsdoekjes
Verwijdert voorzichtig maar grondig stof en vuil van 
de behuizing van de draagbare DVD-speler.

Laserlensreiniger
Verwijdert voorzichtig maar grondig stof en vuil van 
de laserlens van de draagbare DVD-speler.
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Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 44 x 12 x 29 cm
• Nettogewicht: 1,69 kg
• Brutogewicht: 1,98 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,29 kg
• EAN: 87 12581 37903 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 2

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 47,5 x 39 x 59,7 cm
• Nettogewicht: 9,54 kg
• Brutogewicht: 12,26 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,72 kg

• EAN: 87 12581 37904 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 12

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

25,5 x 26,5 x 12,5 cm
• Nettogewicht: 0,89 kg
• Brutogewicht: 0,9 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 37902 5
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
•
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