Neotech czyściki i osłonki jednorazowe do
telefonów
Antybakteryjny i antywirusowy czyścik do urządzeń mobilnych z osłonką ochronną wygodnym
dyspenserze.
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Właściwości i Zalety
• Jednorazowa - nawilżona ściereczka
• Antystatyczny
• Eliminuje smugi i odciski palców
• Gotowe do użycia
• Antyseptyczny
• Zawiera alkohol izopropylowy, wodę siarczan
sodowolaurytowy
• Pakowane pojedynczo

Właściwości i Zalety
• Osłonka pomaga zachować telefony komórkowe
i inne urządzenia mobilne czyste
• Dotknij, rozmawiaj, przeciągnij i rób zdjęcia
przez przezroczystą pokrywę
• Produkt jednorazowego użytku
• Nie zawiera DEHP, lateksu

Nr katalogowy

Produkt

Ilość

N15200

Osłonki i Czyściki Combo Pack

200 szt. z rodzaju / op.

N15250

Czyściki

1000 szt. / w op.

Neotech Cell Wipe and Cell
Shield
™

™

Neotech zzyściki i osłonki jednorazowe do
telefonów
PRZEZNACZENIE

Neotech Cell Shield jest przeznaczony do użytku
jako tymczasowa ochrona, aby pomóc w
utrzymaniu czystości telefonów komórkowych i
innych urządzeń mobilnych. Neotech Cell Wipe jest
przeznaczony do czyszczenia telefonów
komórkowych i innych urządzeń mobilnych.

SPOSÓB UŻYCIA

Wymiary
16 cm x 13 cm
Opakowanie
Pakowane indywidualnie
Rodzaj opakowania: Folia wyłożona tworzywem
sztucznym
Osłonki - Cell Shields
Materiał
Nadająca się do recyklingu folia polipropylenowa
detaliczna
Nie zawiera lateksu naturalnego i DEPH

Krok 1 Rozedrzyj opakowanie, a następnie wyjmij i
rozwiń chusteczkę.
Krok 2 Ostrożnie oczyść powierzchnię telefonu
komórkowego lub urządzenia przenośnego.
Krok 3 Poczekaj, aż chusteczka lekko wyschnie;
poleruj, aby uzyskać czystą smugę. Wyrzuć do
śmieci.
Krok 4 Umyj lub zdezynfekuj ręce.
Krok 5 Wyciągnij i oderwij jedną osłonkę na
telefon z pojemnika.
Krok 6 Włóż telefon komórkowy lub urządzenie
mobilne do osłony.
Krok 7 Złóż otwarty koniec pokrywy w kierunku
tylnej części urządzenia.
Krok 8 Przyklej samoprzylepny pasek znajdujący
się na końcówce osłonki
Krok 9 Wymień osłonę co 12 godzin lub wcześniej,
jeśli widocznie są zabrudzenia. Wyrzucić po użyciu

Wymiary
120 mm x 225 mm

INFORMACJE OGÓLNE

Nie wyrzucać do muszli toaletowych.

Czyściki - Cell Wipe

Produkt jest przeznaczony do użytku
indywidualnego.

Składniki

Opakowanie
Dyspenser
Odwiedź stronę neotechproduts.com, aby uzyskać
więcej informacji
OSTRZEŻENIA

Nie stosować na urządzenia medyczne
Nie używać do czyszczenia skóry.
Chronić przed otwartym ogniem.
W przypadku kontaktu produktu z oczami
natychmiast płukać oczy dużą ilością wody.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta
urządzenia.

Woda, izopropanol, eter monopropylowy glikolu
propylenowego.
Materiał
20# Wilgotny ręcznik / ścireczka
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