
 

 

Philips
Notebook-taske

34 cm (13,3")
med CarryComfort

SLE1300EN
Bær mig behageligt

med neopren-materiale, der beskytter mod ridser
Philips Netbook-etui er stilfuldt nok til at have med overalt, og det beskytter din 
notebook, når du er på farten. De bløde, polstrede håndtag gør det til en behagelig 
oplevelse at bære notebook'en.

Passer på din notebook
• Kompakt neopren-materiale er holdbart og modstandsdygtig over for vand
• Gummibelagt ridsesikker lynlås

Tag mig med overalt
• Blødt, polstret håndtag, der er behageligt at bære

Jeg bærer dine ting
• Udvendigt opbevaringsrum med lynlås - til ekstra opbevaring



 Komfortable bærehåndtag

Det kan ofte være en ubekvem oplevelse at bære din 
notebook, men med det bløde, polstrede håndtag på 
Philips Netbook-tasken vil du aldrig føle, at håndtaget 
skærer ind i din hånd igen.

Kompakt neopren-materiale
Du skal aldrig mere bekymre dig om, at din 
notebook bliver ridset på rejsen. Takket være Philips 
Netbook-taskens neopren-materiale med pasform 
kan du tage din bærbare med overalt og beskytte den 
mod ridser. Den er endda modstandsdygtig over for 
vand!

Opbevaringsrum med nem adgang
Fra strømadaptere til kabler og tilbehør - du har ofte 
brug for mere end blot din bærbare. Med det 
udvendige rum med lynlås på Philips Netbook-tasken 
kan du have det hele med, lige meget hvor du skal 
hen.

Gummibelagt ridsesikker lynlås
Din notebook kan blive ridset af lynlåsen, når du 
kommer notebook'en i tasken. Philips notebook-
taske anvender en gummibelagt lynlås, der reducerer 
risikoen for, at din notebook bliver ridset.
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Design
• Farve: Sort med blå detaljer

Vægt og dimensioner
• Passer til notebooks op til: 13,3" (34 cm)
• Passer til notebooks op til: 325 x 241 x 41 mm

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 33,5 x 33 x 2 cm
• Vægt: 0,338 kg

Emballagens mål
• Emballagetype: Kort
• Antal medfølgende produkter: 1

• Mål på emballage (B x H x D): 33,5 x 33 x 2 cm
• Bruttovægt: 0,352 kg
• Nettovægt: 0,338 kg
• Taravægt: 0,014 kg
• EAN: 69 23410 70955 1

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 4
• Ydre indpakning (L x B x H): 38,1 x 34 x 11,4 cm
• Bruttovægt: 1,91 kg
• Nettovægt: 1,352 kg
• Taravægt: 0,558 kg
• EAN: 87 12581 59920 1
•

Specifikationer
Notebook-taske
34 cm (13,3") med CarryComfort 
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