expert na èistotu v kanceláøi
Produkt:

EAN kod:

Èistící sada pro PC
Èistící sada na dotyk. displeje
Èistící roztok na monitory a PC
Èistící roztok na plasty
Èistící univerzální pìna
Èistící utìrky mokré/suché
Èistící vlhèené ubrousky na monitory a PC
Èistící vlhèené ubrousky na plasty
Odstraòovaè etiket
Stlaèený vzduch hoølavý
Stlaèený vzduch nehoølavý

5055176502914
5055176502945
5055176502945
5055176503096
5055176503102
5055176503119
5055176502921
5055176503072
4019114502238
5055176503058
5055176502952

MADE
IN GERMANY

Stlaèený vzduch - nehoølavý/ hoølavý 400 ml
·
k vyfouknutí neèistot, tìžko pøístupných oblastí kanceláøe
a elektronických zaøízení, CD/DVD mechanik, kopírek, faxù apod.
·
pøiložená tyèinka slouží k vìtší úèinnosti a pøesnosti použití
·
typ hoølavý nepoužívejte na horké plochy, zaøízení ve výrobním
procesu èi na zaøízení za chodu
·
nepoškozuje ozon

Èisticí sada pro PC
·
kompletní sada pro èištìní poèítaèù (zejména monitorù
a klávesnic)
·
neobsahuje alkohol
·
sada obsahuje: 125 ml èistící sprej na monitory +
150 ml stlaèený vzduch hoølavý + 10 absorpèních utìrek +
tvarovaná èistící houbièka na klávesnici

Èisticí vlhèené ubrousky na monitory a PC / na plasty, 100ks
·
ubrousky v plastové dóze s jemným navlhèením
·
èistí od usazeného prachu, barviv, zbytkù lepidel
a mastnoty
·
neutralizující, antistatický úèinek omezuje další usazování neèistot
·
antibakteriální úèinek – pouze ubrousky na plasty
·
èístící ubrousky na plasty jsou vhodné na plastové povrchy
výpoèetní a kanceláøské techniky (klávesnic, tiskáren, stolù, faxù,
telefonù a dalších)
·
èistící ubrousky na monitory jsou vhodné na èištìní obrazovek,
monitorù a displejù

Èistící univerzální pìna, 400 ml
·
úèinnì a ohleduplnì èistí neèistoty, mastnotu a hluboce usazenou špínu
z povrchù všech typù kanceláøské a výpoèetní techniky
·
vhodná k èištìní plastových povrchù (telefony, klávesnice, tiskárny, kopírky a
jiná technika) i nábytku
·
antistatický úèinek omezuje další usazování neèistot
·
pìna nezanechává šmouhy a nestéká z vertikálních ploch

Èistící utìrky mokré/suché na monitory a PC, 20/20 ks
·
speciální dvoudílné balení 20 párù suchých
a vlhkých utìrek
·
urèené pro úèinné èištìní LCD, LED a plazma
obrazovek, laptopù, PDA, tabletù a dalších sklenìných
ploch
·
úèinná kombinace roztoku a vysoce kvalitního materiálu
mikrofázové utìrky
·
pohodlné použití i na cestách
·
neobsahuje alkohol
·
odstraòuje prach a špínu a zachovává antistatické úèinky

Èistící roztok na monitory a PC / na plasty, 250 ml
·
jemný, vysoce úèinný roztok
·
odstraòuje usazený prach, barviva, zbytky lepidel a mastnoty
·
bez alkoholu
·
neutralizující, antistatický úèinek omezuje další usazování neèistot
·
antibakteriální úèinek – pouze roztok na plasty
·
èistící roztok na plasty je vhodný na plastové povrchy výpoèetní
a kanceláøské techniky (klávesnice, tiskárny, stoly, faxy, telefony a další)
·
èistící roztok na monitory je urèen na èištìní obrazovek,
monitorù a displejù

Èistící sada na dotykové displeje
·
efektivní

èištìní všech druhù obrazovek a dotykových displejù
(telefonù, tabletù, notebookù, klasických poèítaèù i televizorù)
·
neobsahuje alkohol
·
odstraòuje jemnì a úèinnì prach, špínu i otisky prstù
a zachovává antistatický efekt
·
mikrofázová utìrka je jemná a mìkká na omak, savá, pratelná
·
sada obsahuje : 25 ml èistícího roztoku + 1 ks profesionální
mikrofázové utìrka (15x17 cm)

Èistící sada na obrazovky LCD/ TFT/ Plazma
·
rychlé a jednoduché vyèištìní LCD monitorù, laptopù,
notebookù, plazma TV
·
antistatický úèinek omezuje další usazování neèistot
·
neobsahuje alkohol
·
vysoká savost a rychlé schnutí utìrky umožòují její
mnohonásobné použití
·
sada obsahuje: 250 ml èistící sprej + 1 ks mikrofázová
utìrka (25x25 cm)

Odstraòovaè etiket
·
úèinnì odstraòuje nalepené papírové etikety
·
sprej nastøíkejte pøímo na etiketu
·
po cca 2-5 minutách pùsobení lehce odstraníte etiketu, zbytky
lepidla odstraòte pøiloženým štìteèkem èi suchou utìrkou
·
vzhledem k silnému pùsobení rozpouštìdla doporuèujeme
pøed aplikací vyzkoušet odolnost materiálu
·
objem 200 ml

Výhradní zastoupení znaèky the Clean Range pro Èeskou republiku.

