
 

 

Philips
Capa para notebook

36 cm (14,1 cm)
com CarryComfort

SLE1400RN
Transporte com conforto

com material em neoprene que protege contra arranhões
Elegante o suficiente para levar para qualquer lugar, a Capa para netbook Philips protege 
seu aparelho aonde quer que você vá. Com alças macias e acolchoadas, ela garante que 
seu notebook ofereça sempre uma experiência confortável.

Cuida do seu notebook
• O material compacto em neoprene é durável e resistente a água
• Zíper emborrachado antiarranhões

Leve para qualquer lugar
• Alça macia e acolchoada para um transporte confortável

Transporte seu material
• Compartimento externo com zíper para capacidade extra de armazenamento



 Transporte confortável

O transporte de um notebook é geralmente uma 
experiência desconfortável, mas, com a alça macia e 
acolchoada da Capa para netbook Philips, você 
nunca mais sentirá a alça pressionando sua mão.

Material compacto em neoprene
Você nunca mais terá que se preocupar com 
arranhões no seu notebook quando estiver na rua. 
Agora, com o material em neoprene compacto da 
Capa para netbook Philips, você pode levar seu 
laptop para qualquer lugar e protegê-lo contra 
arranhões. E ainda é resistente a água!

Compartimento de fácil acesso

De adaptadores de energia a cabos e acessórios, 
você normalmente precisa levar mais do que apenas 
o laptop. Com o compartimento externo com zíper 
da Capa para netbook Philips, você pode levar o que 
precisa, aonde quer que vá.

Zíper emborrachado antiarranhões

O notebook pode ser arranhado pelo zíper quando 
você o coloca em uma capa ou bolsa. A Capa para 
notebook Philips usa um zíper emborrachado que 
diminui a possibilidade de o notebook ser arranhado.
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Design
• Cor: Preto com detalhes vermelhos

Peso e dimensões
• Própria para notebooks de até: 14,1" (36 cm)
• Própria para notebooks com dimensões de até: 

344 x 251 x 42 mm

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

33,5 x 33 x 2 cm
• Peso: 0,338 kg

Dimensões da embalagem
• Tipo da embalagem: Papelão
• Número de produtos inclusos: 1

• Dimensões da embalagem (L x A x P): 
39 x 35 x 2 cm

• Peso bruto: 0,382 kg
• Peso líquido: 0,362 kg
• Peso da embalagem: 0,02 kg
• EAN: 69 23410 70954 4

Embalagem externa
• Número de embalagens para o cliente: 4
• Embalagem externa (L x L x A): 

40 x 34,9 x 11,4 cm
• Peso bruto: 2,11 kg
• Peso líquido: 1,448 kg
• Peso da embalagem: 0,662 kg
• EAN: 87 12581 59921 8
•

Especificações
Capa para notebook
36 cm (14,1 cm) com CarryComfort
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