
 

 

Philips
Etui do netbooka

25,9 cm (10,2")
z technologią HeatProtect

SLE2100AN
Izolacja termiczna zapewniająca wygodę

z technologią HeatProtect
Elegancka i uniwersalna osłona na netbooka firmy Philips chroni komputer, gdziekolwiek go zabierzesz. 

Stanowi też poręczną podkładkę umożliwiającą wygodne korzystanie z netbooka w poczekalni 

dworcowej czy hali odlotów, ale także na kanapie we własnym salonie. Wbudowany system 

HeatProtect chroni urządzenie i kolana przed nagrzewaniem się.

Ochrona dla Ciebie i Twojego laptopa
• Osłony HeatProtect zapobiegają przegrzewaniu
• Stabilna powierzchnia do postawienia netbooka
• Wygodne korzystanie na kolanach

Ochrona laptopa
• Gumowe zapięcia chroniące przed zarysowaniem

Zabierz mnie wszędzie
• Szeroki otwór zapewnia łatwe wsunięcie netbooka

Zabezpieczę Twoje urządzenie
• Ochrona netbooka przed zadrapaniami



 Osłona HeatProtect zapobiega 
przegrzewaniu

Używasz netbooka ułożonego na kolanach do 
oglądania filmów w pociągu, słuchania muzyki na 
plaży, surfowania po Internecie, pracy i rozmów z 
przyjaciółmi na lotnisku? Pamiętaj, że z czasem 
emitowane przez komputer ciepło zaczyna drażnić 
nogi i zagrażać bezpieczeństwu netbooka. Osłona 
Philips HeatProtect chroni Twoje nogi i netbooka 
przed nagrzewaniem się dzięki zastosowaniu 
warstwy aluminium, która pomaga rozproszyć 
emitowane ciepło, a twarda powierzchnia umożliwia 
niezbędną cyrkulację powietrza i warstwę izolacji w 
celu zneutralizowania wysokiej temperatury.

Stabilna powierzchnia dla netbooka

Czasopismo położone na kolanach to śliska i 
niestabilna podkładka pod netbooka, zwłaszcza gdy 
chcesz siedzieć wygodnie. Dodatkowo ześlizgnięcie 
się netbooka grozi uszkodzeniem komputera. 
Osłona do netbooka firmy Philips ma u góry twardą, 
płaską powierzchnię do położenia netbooka, a pod 
spodem miękką wyściółkę dla wygody kolan. 
Gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo netbooka 
podczas korzystania z serwisu YouTube, słuchania 
muzyki czy pracy, niezależnie od miejsca korzystania 
z komputera.

Wygodne korzystanie na kolanach

Miękka, wygodna podkładka na kolana

Łatwe wsunięcie netbooka

Osłona do netbooka Philips ma otwór z trzech stron, 
co znacznie ułatwia wsunięcie netbooka.

Gumowe zapięcia

Zwykły suwak zamka błyskawicznego mógłby 
uszkodzić netbooka lub laptopa podczas wkładania 
komputera do osłony lub torby. Dlatego suwak 
osłony lub torby do laptopa firmy Philips jest pokryty 
gumową powłoką zmniejszającą ryzyko zarysowania 
komputera.
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Dane techniczne
Wzornictwo
• Kolor: Szary z żółtym suwakiem

Waga i wymiary
• Pasuje do netbooka o wymiarach: 26 cm (10,2")
• Pasuje do laptopa o wymiarach: 267 x 191 x 38 mm

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

30,2 x 22 x 3 cm
• Waga: 0,3 kg

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Karton
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

31,75 x 26,67 x 3,2 cm
• Waga brutto: 0,38 kg
• Waga netto: 0,3 kg
• Ciężar opakowania: 0,08 kg
• EAN: 87 12581 52317 6

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

33,34 x 29,2 x 13,02 cm
• Waga brutto: 1,75 kg
• Waga netto: 1,2 kg
• Ciężar opakowania: 0,55 kg
• EAN: 87 12581 52323 7
•
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