
 

 

Philips
Bolsa para netbook

25,9 cm (10,2")
com CarryComfort

SLE1100RN
Transporte-me confortavelmente

Com material em neopreno para proteger contra riscos
Suficientemente elegante para levar para qualquer lado, a bolsa para netbook da Philips 
protege o seu netbook sempre que estiver em movimento. E as pegas macias e almofadadas 
garantem que o transporte do seu netbook é sempre uma experiência confortável.

Cuida do seu portátil
• Material em neopreno compacto é duradouro e impermeável
• Fecho revestido a borracha anti-riscos

Leve-me para todo o lado
• Pega macia e almofadada - para um transporte confortável

Eu transporto as suas coisas
• Compartimento externo com fecho - para arrumação extra



 Transporte confortável

Transportar o seu computador portátil pode ser 
uma experiência desconfortável, mas com a pega 
macia e almofadada da bolsa para portátil da Philips, 
não voltará a sentir uma pega a magoar-lhe a mão.

Material em neopreno compacto
Não volte a preocupar-se com a possibilidade do seu 
computador portátil se riscar quando o transporta. 
Agora com o material em neopreno ajustável da 
bolsa para netbook da Philips, pode levar o seu 
computador portátil para qualquer lado e protegê-lo 
contra riscos. Também é impermeável!

Compartimento de fácil acesso

Desde transformadores, a cabos e acessórios - 
normalmente precisa de levar mais coisas consigo, 
para além do computador portátil. Com o 
compartimento externo com fecho da bolsa para 
netbook da Philips, pode transportar tudo o que 
necessita, para onde quer que vá.

Fecho revestido a borracha anti-riscos

O seu computador portátil poderia ser riscado pela 
extremidade do fecho ao colocá-lo dentro da bolsa. 
A bolsa para portátil da Philips utiliza um cursor de 
fecho revestido a borracha que reduz as 
possibilidades do seu portátil ser riscado.
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Design
• Cor: Preto com detalhes a vermelho

Peso e dimensões
• Adapta-se ao tamanho do portátil: 10,2" (26 cm)
• Adapta-se à dimensão do portátil: 267 x 191 x 38 

mm

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

30 x 28 x 2 cm
• Peso: 0,245 kg

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Cartão
• Número de produtos incluídos: 1

• Dimensões da embalagem (L x A x P): 
30 x 28 x 2 cm

• Peso bruto: 0,261 kg
• Peso líquido: 0,245 kg
• Tara: 0,016 kg
• EAN: 69 23410 70953 7

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 4
• Embalagem exterior (C x L x A): 

32,1 x 28,9 x 11,4 cm
• Peso bruto: 1,45 kg
• Peso líquido: 0,98 kg
• Tara: 0,47 kg
• EAN: 87 12581 59902 7
•

Especificações
Bolsa para netbook
25,9 cm (10,2") com CarryComfort
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