
 

 

Philips
Zestaw do czyszczenia

LCD/ LED/ plazmowych

DVD/Blu-ray

SVC4255G
Najlepszy sposób czyszczenia i ochrony

zestawu kina domowego
Bezpieczny, skuteczny i przyjazny dla środowiska płyn czyszczący oraz specjalna ściereczka z 
mikrofibry pozwalają usunąć kurz i zabrudzenia z ekranów płaskich telewizorów. Regularne 
czyszczenie soczewek odtwarzaczy DVD i Blu-ray zapewnia optymalne działanie tych urządzeń.

Ciesz się nienagannie czystym ekranem
• Płyn czyszczący niepozostawiający smug
• Antystatyczna formuła zapobiegająca osiadaniu kurzu
• Niestrzępiąca się ściereczka z mikrofibry czyści bezpiecznie i dokładnie

Przyjazny środowisku
• Bezpieczna i skuteczna formuła przyjazna środowisku

Możliwość wielokrotnego użytku
• Niepozostawiająca włókien, nadająca się do prania ściereczka z mikrofibry

Zachowaj wysoką jakość dźwięku i obrazu
• Bezpieczny system suchych szczoteczek
• Test odtwarzania ruchomego obrazu oraz dźwięku:

Łatwa obsługa
• Instrukcje głosowe w 8 językach



 Płyn czyszczący niepozostawiający smug
Ten specjalnie opracowany płyn czyszczący 
dokładnie czyści ekran, nie pozostawiając na nim 
żadnych plam ani smug.

Antystatyczna formuła
Antystatyczna formuła płynu czyszczącego chroni 
ekran przed kurzem i zabrudzeniami.

Formuła przyjazna środowisku
Przyjazna środowisku formuła płynu czyszczącego 
pozwala bezpiecznie i skutecznie usunąć zabrudzenia 
z ekranu, nie stanowiąc przy tym zagrożenia dla 
środowiska.

Niestrzępiąca się ścierka z mikrofibry
Dzięki tej niepozostawiająca włókien ściereczce z 
mikrofibry, całkowicie usuwającej kurz, ślady palców 
i inne zabrudzenia możesz bezpiecznie i dokładnie 
wyczyścić ekran swojego urządzenia.

Ściereczka wielokrotnego użytku
Ściereczkę z mikrofibry można delikatnie myć w 
wodzie z mydłem i suszyć na powietrzu. Dzięki temu 
można używać ją wiele, wiele razy.

System suchych szczoteczek
System suchych szczoteczek w bezpieczny sposób 
usuwa kurz i inne zabrudzenia z soczewek 
odtwarzaczy DVD/Blu ray, zapewniając ich 
optymalne działanie.

Test systemu audio/wideo
Test systemu audio/wideo pozwala określić, czy 
soczewka lasera umożliwiającego odczyt danych 
audio i wideo działa właściwie i czy głośniki są 
odpowiednio dostosowane.

Instrukcje głosowe
Instrukcje głosowe tej łatwej w użytkowaniu płyty 
DVD/Blu ray do czyszczenia soczewek prowadzą 
przez proces czyszczenia w jednym z 8 języków.
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