
3.
 Ú

pr
av

a 
do

ku
m

en
to

v,
 te

ch
ni

ka

196

Vzduchový čistič nehorľavý
Nehorľavý vzduchový tlakový čistič dodávaný so striekacou trubicou 
na odstránenie prachu a nečistoty z ťažko prístupných miest, napr. klá-
vesníc, notebookov, tlačiarní alebo fotografi ckého vybavenia.

Obj. kód Názov Objem Cena €

7 DU5829 19 Vzduchový čistič nehorľavý POWERCLEAN 350 350 mℓ 31,70

Čistenie počítačov

Čistiace sady na tablet, čítačku a laptop

Čistiace sady Fellowes
Čistiaci sprej na obrazovky a utierka z mikrovlákna sú určené predo-
všetkým na čistenie tabletov a elektronických čítačiek. Odstraňujú od-
tlačky prstov a mastnotu. S obsahom alkoholu – menej ako 1 %.

Sada na Smartphone v kompaktnom prenosnom dizajne poslúži naj-
mä pri cestovaní. Utierka je uložená v puzdre za sprejom. Tento che-
mický prípravok je nebezpečný.

Obj. kód Názov MJ Cena €

1 FE9930 50 Čistiaca sada na tablet a elektronickú čítačku sada 10,70

2 FE9910 60 Čistiaca sada na Smartphone sada 6,44

Čistiaca sada Q-CONNECT
Sada na  laptop obsahuje 25  mℓ ochranného spreja a  mäkkú  utier-
ku z mikrovlákna. Ideálna pre PDA a  dotykové obrazovky. Netoxická 
a bez obsahu alkoholu.

Obj. kód Názov MJ Cena €

3 QC0321 58 Čistiaca sada na laptop sada 8,50

Scotch-Brite™ viacúčelová s mikrovláknom
Utierka s  mikrovláknom na  čistenie syntetických a  sklenených povr-
chov bez poškriabania. Použiteľná suchá i mokrá, vyprateľná. Dodáva-
ná v 4 farbách bez možnosti výberu konkrétnej farby.

Obj. kód Názov Rozmery Cena €

6 MM0811 39 Utierka Scotch-Brite™ viacúčel. s mikrovláknom 320 × 360 mm 7,54

Utierka DURABLE s mikrovláknom
Vysokoúčinná utierka s ultra mikrovláknom slúži na odstránenie pra-
chu a odtlačkov prstov bez poškriabania citlivých povrchov. Je určená 
na čistenie všetkých typov CD a DVD, mobilných telefónov, monitorov, 
fi ltrov, fotoaparátov, kamier a okuliarov. Utierka s mikrovláknom na čis-
tenie syntetických a sklenených povrchov bez poškriabania. Použiteľ-
ná suchá i mokrá, vyprateľná.

Obj. kód Názov Rozmery Cena €

5 DU5794 06 Utierka s ultra mikrovláknom 

TECHCLEAN CLOTH

200 × 200 mm 6,34

Utierka Q-CONNECT z mikrovlákna
Čistiaca utierka na obrazovky, okuliare, lupy, ďalekohľady, fotoapará-
ty, refl exné kamery a  videokamery. Vďaka svojej jemnej štruktúre sa 
látka, ktorá neuvoľňuje vlákna, postará o šetrné čistenie všetkých ty-
pov obrazoviek (PC, TV s plochou obrazovkou), prach a odtlačky prs-
tov sa ľahko odstraňujú a je vhodná aj pre iné citlivé povrchy, ako sú 
okuliare a poháre. Použiteľná suchá i mokrá, vyprateľná. Väčšie bale-
nie 50 ks. Farba modrá.

Obj. kód Názov Rozmery Cena €

4 QC0321 57 Utierka z mikrovlákna Q-CONNECT 150 × 180 mm 2,30
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