
 

 

Philips
Systém na čistenie optiky

CD/DVD
Systém s 2 kefkami

SVC2330
Vyčistí a ochráni váš 

prehrávač CD/DVD
Pravidelné čistenie optiky vášho prehrávača diskov CD/DVD zaručí optimálny výkon vášho 
zariadenia. Je dôležité, aby ste udržovali optickú laserovú šošovku čistú a nezaprášenú. Tento 
systém suchého čistenia odstráni prach, nečistoty a iné znečisťujúce látky.

Uchovajte originálnu kvalitu zvuku a videa
• Bezpečný systém suchého čistenia

Uchovajte originálnu kvalitu zvuku
• Kontrola audio systému na správne nastavenie

Jednoduché používanie
• Hlasové pokyny v 14 jazykoch



 Systém suchého čistenia
Systém suchého čistenia bezpečne odstráni prach, 
nečistoty a iné znečisťujúce látky z povrchu optiky 
CD/DVD prehrávačov, pričom ju zanechá čistú s 
optimálnym výkonom.

Kontrola audio systému
Kontrola audio systému určí, či sú správne nastavené 
reproduktory.

Hlasové pokyny
Hlasové pokyny tohto ľahko použiteľného čističa 
CD optiky vás budú sprevádzať procesom čistenia v 
jednom zo 14 dodaných jazykov.
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Príslušenstvo
• Manuál používateľa: 15 jazykov

Pamäťové médium
• Podporované formáty: Zvukový CD disk, Disk 

CD-ROM, DVD-ROM

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

15,87 x 22,22 x 12 cm
• Hmotnosť netto: 0,08 kg
• Hmotnosť brutto: 0,117 kg
• Hmotnosť obalu: 0,037 kg
• EAN: 87 12581 56461 2
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína
• Typ policového umiestnenia: Figurína

Vnútorný kartón
• Počet užívateľských balení: 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 17,7 x 9,1 x 25,2 cm
• Hmotnosť brutto: 0,835 kg
• Hmotnosť netto: 0,48 kg
• Hmotnosť obalu: 0,355 kg
• EAN: 87 12581 57365 2

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 54,9 x 38,2 x 27,6 cm
• Hmotnosť netto: 5,76 kg
• Hmotnosť brutto: 10,85 kg
• Hmotnosť obalu: 5,09 kg
• EAN: 87 12581 57360 7
• Počet užívateľských balení: 72
•

Technické údaje
Systém na čistenie optiky
CD/DVD Systém s 2 kefkami
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