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Hordozz kényelmesen

a neoprén anyag védelmet nyújt a karcolódás ellen
A Philips Netbook tokja védelmet nyújt notebookja számára, bármerre is jár, és olyan 
stílusos kialakítású, hogy tényleg bárhová magával viheti. A puha, párnázott fogantyú 
gondoskodik róla, hogy a hordozás mindig kényelmes legyen.

Gondját viseli notebookjának
• A kompakt neoprén anyag tartós és vízálló
• Nem karcoló, gumírozott cipzár

Vigyen magával bárhová
• Puha, párnás fogantyú a kényelmes szállításért

Nálam megtalálja fontos dolgait
• Cipzáras külső rekesz a még hatékonyabb tárolásért



 Kényelmes szállítás

A notebook szállítása eddig gyakran kellemetlen 
élmény lehetett, de a Philips Netbook tok puha, 
párnás fogantyúja biztosan nem vág bele a kezébe.

Kompakt neoprén anyag
Nem kell többé aggódnia, hogy notebookja 
megkarcolódik útközben. A Philips Netbook tok 
pontosan illeszkedő neoprén anyagának 
köszönhetően bárhová magával viheti laptopját, mert 
megvédi a karcolásoktól. Sőt még vízálló is!

Könnyen hozzáférhető rekeszek
Adapterek, kábelek és tartozékok – gyakran magánál 
a laptopnál többet kell magával vinnie. A Philips 
Netbook tok cipzáras külső rekeszében ezeket mind 
magával viheti, bárhová is megy.

Nem karcoló, gumírozott cipzár
A cipzárfej megkarcolhatja notebookját, amikor 
tokjába helyezi. A Philips Notebook tok gumírozott 
cipzárhúzója csökkenti annak esélyét, hogy 
notebookja összekarcolódjon.
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Kivitel
• Szín: Fekete, kék díszítéssel

Tömeg és méretek
• Tökéletesen illeszkedik a notebook méretéhez: 

13,3" (34 cm)
• Tökéletesen illeszkedik a notebook méretéhez: 

325 x 241 x 41 mm

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 33,5 x 33 x 2 cm
• Tömeg: 0,338 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Kártya
• Mellékelt termékek száma: 1

• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 
33,5 x 33 x 2 cm

• Bruttó tömeg: 0,352 kg
• Nettó tömeg: 0,338 kg
• Táratömeg: 0,014 kg
• EAN: 69 23410 70955 1

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

38,1 x 34 x 11,4 cm
• Bruttó tömeg: 1,91 kg
• Nettó tömeg: 1,352 kg
• Táratömeg: 0,558 kg
• EAN: 87 12581 59920 1
•
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