
 

 

„Philips“
Valymo rinkinys

LCD/ LED/ Plasma
DVD/„Blu-ray“

SVC4255G
Geriausias sprendimas valyti ir apsaugoti

savo namų kino teatro prietaisus
Naudokite šį saugų, efektyvų ir aplinkai nekenksmingą valymo skystį kartu su specialiu 
mikropluošto audiniu, kad pašalintumėte dulkes ir purvą nuo plokščiojo televizoriaus ekrano. 
Reguliarus DVD/„Blu ray" grotuvų lęšių valymas užtikrins optimalią jūsų prietaiso veiklą.

Mėgaukitės švariu ekranu
• Dėmių nepaliekantis valymo skystis
• Antistatinė dulkes atstumianti formulė
• Mikropluošto be pūkelių audinys valo saugiai ir kruopščiai

Nekenkia aplinkai
• Saugi ir efektyvi ekologiška formulė

Naudokite vėl ir vėl
• Be pūkelių, daugkartinio naudojimo, plaunamas mikropluošto audinys

Išsaugokite originalų garsą ir vaizdo kokybę
• Saugi sauso valymo sistema
• „Full motion“ vaizdo ir garso patikra

Paprasta naudoti
• Balso instrukcijos 8 kalbomis



 Dėmių nepaliekantis valymo skystis
Mėgaukitės ekranu be dėmių naudodami dėmių 
nepaliekantį valymo skystį, specialiai sukurtą taip, kad 
nepaliktų jokių likučių ant ekrano.

Antistatinė formulė
Šio valymo skysčio antistatinė formulė padeda 
nekaupti dulkių ir purvo ant jūsų ekrano.

Ekologiška formulė
Šio valymo skysčio ekologiška formulė padeda saugiai 
ir efektyviai išvalyti ekraną, nekenkiant aplinkai

Mikropluošto be pūkelių audinys
Saugiai ir kruopščiai išvalykite ekraną, naudodami 
mikropluošto be pūkelių audinį, sukurtą šalinti 
dulkes, purvą ir pirštų antspaudus nepaliekant dėmių.

Daugkartinio naud., plaunamas audinys
Šį daugkartinio naudojimo mikropluošto audinį 
galima plauti muilu ir vandeniu, o tada išdžiovinti. 
Galite naudoti jį vėl ir vėl.

Sauso valymo sistema
Sauso valymo sistema saugiai pašalina dulkes, 
nuolaužas ir kitus teršalus nuo DVD/„Blu-ray“ 
grotuvo lazerinių lęšių, ir jie puikiai veikia.

Garso/vaizdo sistemos patikra
Garso/vaizdo sistemos patikra nustato, ar garso ir 
vaizdo lazeriniai lęšiai tiksliai nuskaito informaciją ir 
ar garsiakalbiai tinkamai sureguliuoti.

Balso instrukcijos
Balso instrukcijos šiame paprastame naudoti DVD/
„Blu-ray“ lešių valymo vadove veda jus valymo 
proceso metu viena iš 8 pateiktų kalbų.
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Priedai
• Vartotojo vadovas: 15 kalbų

Techniniai duomenys
• Turinys: Valymo skystis, 200ml

Pakavimo matmenys
• Išdėstymo tipas: Kintamas
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

15,8 x 23,2 x 7,3 cm
• EAN: 87 12581 56454 4
• Bendras svoris: 0,423 kg
• Grynasis svoris: 0,34 kg
• Pakuotės svoris: 0,083 kg

Vidinė dėžutė
• EAN: 87 12581 57367 6
• Bendras svoris: 2,9 kg
• Inner carton (L x W x H): 46,6 x 17 x 25,8 cm
• Grynasis svoris: 2,04 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
• Pakuotės svoris: 0,86 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• EAN: 87 12581 57363 8
• Bendras svoris: 13,5 kg
• Outer carton (L x W x H): 73 x 47,5 x 29,5 cm
• Grynasis svoris: 8,16 kg
• Pakuotės svoris: 5,34 kg
•

Specifikacijos
Valymo rinkinys
LCD/ LED/ Plasma DVD/„Blu-ray“ 
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