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GET CLEAN - AM Denmark
DESCRIÇÃO
GET CLEAN SPRAY AZUL 37,5ml

Tabela Preços
Novembro 01/2021
Obs.

COMPATIBILIDADE

REFERENCIA

Novo

Limpeza écran PC/Tablet

GETCLEANSPRAYA

MODELO

EAN

PVP

85515

5701289019695

17,99 €

• É um tudo em um, Spray e Tecido microfibra
• Embalagem reutilizável
• É um liquido que remove a sujidade com segurança, sem danificar

os equipamentos mais sensíveis ou a nossa pele, mesmo que utilizado
de forma repetida, este produto é multifuncional e sempre
recarregável, é uma forma de cuidar do meio ambiente ao mesmo
tempo que cuidamos dos nossos equipamentos.

• Microfibra suave lavável
• Sem álcool sem amoniaco ou quimicos agressivos
• Design portátil e recarregável. (AM 85508 200ML)
• Contém 37,5ml, o suficiente para 185 - 375 ações de limpeza.
• Para limpeza de qualquer tipo de écran

GET CLEAN SPRAY CINZA 37,5ml

Novo

Limpeza écran PC/Tablet

GETCLEANSPRAYC

85516

5701289019701

17,99 €

• É um tudo em um, Spray e Tecido microfibra
• Embalagem reutilizável
• É um liquido que remove a sujidade com segurança, sem danificar

os equipamentos mais sensíveis ou a nossa pele, mesmo que utilizado
de forma repetida, este produto é multifuncional e sempre
recarregável, é uma forma de cuidar do meio ambiente ao mesmo
tempo que cuidamos dos nossos equipamentos.

• Microfibra suave lavável
• Sem álcool sem amoniaco ou quimicos agressivos
• Design portátil e recarregável. (AM 85508 200ML)
• Contém 37,5ml, o suficiente para 185 - 375 ações de limpeza.
• Para limpeza de qualquer tipo de écran

GET CLEAN GIANT AZUL 175,5ml

Novo

Limpeza écran iMac

GETCLEANGIANT

85530

5701289019817

19,99 €

• É um tudo em um, Spray e Tecido microfibra
• Embalagem reutilizável
• É um liquido que remove a sujidade com segurança, sem danificar

os equipamentos mais sensíveis ou a nossa pele, mesmo que utilizado
de forma repetida, este produto é multifuncional e sempre
recarregável, é uma forma de cuidar do meio ambiente ao mesmo
tempo que cuidamos dos nossos equipamentos.

• Microfibra suave lavável
• Sem álcool sem amoniaco ou quimicos agressivos
• Design recarregável. (AM 85508 200ML)
• Contém 175ml o suficiente para 580 - 1750 ações de limpeza.
• Para limpeza de qualquer tipo de écran

GET CLEAN REFILL 200ml

Novo

Limpeza écran

GETCLEANREFILL

85508

5701289019800

12,99 €

• É uma embalagem de recerregamento

• É um liquido que remove a sujidade com segurança, sem danificar

os equipamentos mais sensíveis ou a nossa pele, mesmo que utilizado
de forma repetida, este produto com embalagem minamalista serve
apenas para recerregar os produtos GET CLEAN recarregaveis, é uma
forma de cuidar do meio ambiente ao mesmo tempo que cuidamos

• Sem álcool sem amoniaco ou quimicos agressivos
• Contém 200ml
• Para limpeza de qualquer tipo de écran
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