
 

 

Philips
Калъф за преносим 
компютър

36 см (14,1")
с CarryComfort

SLE1400RN
Носи ме удобно

с неопреновия материал, който го предпазва от издраскване

Достатъчно стилен, за да го носите навсякъде, калъфът за нетбук на Philips 
предпазва вашия нетбук, когато сте в движение. Меките дръжки с подплънки 
превръщат носенето на вашия нетбук във винаги приятно изживяване.

Грижи се за преносимия ви компютър
• Компактният неопренов материал е издръжлив и водоустойчив
• Гумиран недраскащ цип

Вземи ме навсякъде
• Мека, подплатена дръжка - за удобно носене

Аз ще нося багажа ви
• Външно отделение с цип - за допълнително съхранение



 Удобно носене

Пренасянето на вашия преносим компютър често 
може да е неприятно преживяване, но с меката, 
подплатена дръжка на калъфа за нетбук на Philips 
вече никога няма да усетите дръжката да се впива 
в ръката ви.

Компактен неопренов материал
Вече няма нужда да се безпокоите от 
издраскване на вашия преносим компютър. Сега, 
с плътно прилягащия неопренов материал на 
калъфа за нетбук на Philips, можете да вземете 
преносимия си компютър навсякъде с вас и да го 
предпазите от драскотини. Той дори е 
водоустойчив!

Отделение за лесен достъп

От захранващите адаптери до кабелите и 
аксесоарите, вие често трябва да носите и други 
неща, а не само лаптопа си. С външното 
отделение с цип на вашия калъф за нетбук на 
Philips, можете да взимате каквото ви трябва, 
където и да отидете.

Гумиран недраскащ цип

Главата на ципа може да издраска преносимия ви 
компютър, когато го поставяте в калъфа. Калъфът 
за преносим компютър на Philips използва 
гумирана дръжка на ципа, която намалява и 
възможността за издраскване на компютъра ви.
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Дизайн
• Цвят: Черен цвят с червен акцент

Тегло и размери
• Съвпада с размерите на преносим компютър: 

14,1" (36 см)
• Съвпада с размерите на преносим компютър: 

344 x 251 x 42 мм

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

33,5 x 33 x 2 см
• Тегло: 0,338 кг

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Карта

• Брой включени продукти: 1
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

39 x 35 x 2 см
• Бруто тегло: 0,382 кг
• Нето тегло: 0,362 кг
• Тегло с опаковката: 0,02 кг
• EAN: 69 23410 70954 4

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 4
• Външен кашон (л x Ш x В): 40 x 34,9 x 11,4 см
• Бруто тегло: 2,11 кг
• Нето тегло: 1,448 кг
• Тегло с опаковката: 0,662 кг
• EAN: 87 12581 59921 8
•

Спецификации
Калъф за преносим компютър
36 см (14,1") с CarryComfort

http://www.philips.com

