
 

 

Philips
Notebookhoes

25,9 cm (10,2")
met HeatProtect

SLE3100EN
Blijf koel en comfortabel

met HeatProtect
Deze elegante en veelzijdige hoes van Philips beschermt uw notebook, waar u ook bent. 
Gebruik hem als ondergrond wanneer u aan het surfen bent, of dat nu thuis is of in een 
vertrekhal. HeatProtect houdt uw notebook én uw benen koel.

Voor uw bescherming en die van uw notebook
• HeatProtect houdt het koel
• Harde bovenzijde voor uw notebook
• Zacht kussen voor uw schoot

Veelzijdige bescherming voor uw notebook
• Zacht, stoffen materiaal
• Rubberen rits die geen krassen achterlaat

Overal te gebruiken
• Verborgen opbergruimte
• Verborgen handgreep voor eenvoudig meenemen



 HeatProtect houdt het koel

U zet uw notebook op uw schoot om in de trein 
video's te bekijken, op het strand naar muziek te 
luisteren of te surfen, met vrienden te chatten of op 
het vliegveld documenten te bewerken. Gebruikt u 
de notebook langere tijd, dan voelt de hitte die de 
notebook genereert, onaangenaam aan. Bovendien 
kan deze hitte de notebook beschadigen. De Philips-
notebookhoes met HeatProtect™ heeft 3 
beschermende lagen, waarmee deze u en uw 
notebook tegen deze hitte beschermt. Het vlakke 
oppervlak zorgt voor voldoende ventilatie en biedt 
ook nog eens een stabiele standplaats voor uw 
notebook.

Harde bovenzijde voor uw notebook

Als u een tijdschrift als ondergrond voor uw 
notebook gebruikt, schuift deze gemakkelijk van uw 
schoot, waardoor uw notebook mogelijk beschadigd 
raakt. Bovendien is het geen stabiele ondergrond, 
zeker niet wanneer u een comfortabele houding 
aanneemt. De notebookhoes van Philips heeft een 
vlakke bovenzijde voor uw notebook en een zachte 

onderzijde voor uw schoot. Waar u ook bent, uw 
notebook blijft stabiel staan terwijl u video's op 
YouTube bekijkt, naar muziek luistert of 
documenten bewerkt.

Zacht, stoffen materiaal

Doorgaans zou u verwachten dat een harde 
binnenzijde krassen op uw notebook kan 
achterlaten, maar de Philips-notebookhoes heeft een 
binnenzijde van suèdeachtig materiaal, waardoor u 
deze hoes zonder zorgen voor uw notebook kunt 
gebruiken.

Rubberen rits

De ritssluiting van uw hoes of tas kan krassen op uw 
netbook of notebook achterlaten. De hoes en tas 
van Philips hebben een met rubber beklede 
ritssluiting, zodat u minder risico loopt op 
beschadigingen.
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Specificaties
Ontwerp
• Kleur: Lichtgrijs met blauwe ritssluiting

Materiaal
• Stevige bovenzijde: EVA
• Zachte onderzijde: Duurzaam neopreen
• Stof binnenzijde: Suède

Gewicht en afmetingen
• Geschikt voor de afmetingen van een notebook: 

10,2 inch (26 cm)
• Geschikt voor de afmetingen van een notebook: 

267 x 191 x 38 mm

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

29 x 22,9 x 2,8 cm
• Gewicht: 0,335 kg

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Karton
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

32,39 x 28,58 x 3,18 cm
• Brutogewicht: 0,439 kg
• Nettogewicht: 0,335 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,104 kg
• EAN: 87 12581 49266 3

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
• Omdoos (L x B x H): 34 x 30,5 x 14,29 cm
• Brutogewicht: 1,79 kg
• Nettogewicht: 1,34 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,45 kg
• EAN: 87 12581 51024 4
•
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