
 

 

Philips
Puzdro na netbook

25,9 cm (10,2”)
s ochranou CarryComfort

SLE1100RN
Pohodlie pri prenášaní

s neoprénovým materiálom, ktorý chráni pred poškriabaním
Kedykoľvek ste na cestách, dokonale štýlové puzdro Philips na netbook ochráni váš 
prenosný počítač. Mäkké vystužené rukoväte vám vždy zaručia pohodlie pri jeho 
prenášaní.

Postará sa o váš notebook
• Kompaktný neoprénový materiál je trvanlivý a vodeodolný
• Pogumovaný zips zabraňujúci poškriabaniu

Vezmite ma kamkoľvek
• Mäkká vystužená rukoväť – pre pohodlné prenášanie

Postarám sa o vaše veci
• Vonkajší odkladací priestor so zipsom – miesto navyše



 Pohodlné prenášanie

Prenášať notebook môže byť nepríjemné, ale mäkká 
vystužená rukoväť puzdra na netbook od 
spoločnosti Philips sa vám nikdy nezaryje do dlane.

Kompaktný neoprénový materiál
Už nikdy sa nemusíte báť, že sa váš prenosný počítač 
pri prenášaní poškriabe. Vďaka priliehavému 
neoprénovému materiálu puzdra na Netbook Philips 
si svoj prenosný počítač môžete vziať kamkoľvek a 
chrániť ho pred poškriabaním. A dokonca aj pred 
vodou!

Ľahko dostupný odkladací priestor

Adaptéry, káble, doplnky... Často si musíte so sebou 
vziať viac vecí ako iba prenosný počítač. S vonkajším 
odkladacím priestorom so zipsom puzdra na 
netbook Philips si môžete pribaliť, čo potrebujete, 
nech idete kamkoľvek.

Pogumovaný zips zabraňujúci 
poškriabaniu

Váš notebook by mohla poškriabať hlavička zipsu, 
keď ho vkladáte do puzdra. Puzdro na netbook 
Philips však používa pogumované horné časti zipsov, 
čím znižuje možnosť poškriabania prenosného 
počítača.
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Dizajn
• Farba: Čierna s červeným nádychom

Hmotnosť a rozmery
• Vhodné pre notebooky s veľkosťou do: 10,2" 

(26 cm)
• Vhodné pre notebooky s rozmermi do: 267 x 191 

x 38 mm

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 30 x 28 x 2 cm
• Hmotnosť: 0,245 kg

Rozmery balenia
• Typ balenia: Kartón

• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 30 x 28 x 2 cm
• Hmotnosť brutto: 0,261 kg
• Čistá hmotnosť: 0,245 kg
• Hmotnosť obalu: 0,016 kg
• EAN: 69 23410 70953 7

Vonkajšia lepenka
• Počet užívateľských balení: 4
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 32,1 x 28,9 x 11,4 cm
• Hmotnosť brutto: 1,45 kg
• Čistá hmotnosť: 0,98 kg
• Hmotnosť obalu: 0,47 kg
• EAN: 87 12581 59902 7
•

Technické údaje
Puzdro na netbook
25,9 cm (10,2”) s ochranou CarryComfort
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