
 

 

Philips
Macbookin suojus

34 cm (13,3")
ja HeatProtect

SLE3301FN
Olen viileä, jotta sinulla on mukava olla

ja HeatProtect
Philipsin tyylikäs ja monipuolinen kannettavan tietokoneen suojus suojaa konettasi 
kaikkialla. Se on kätevä surfausalusta niin lentokentän odotushuoneessa kuin 
kotisohvallakin. Kiinteä HeatProtect pitää kannettavan ja jalkasi mukavan viileinä

Suojaan sinua ja kannettavaasi
• HeatProtect pitää molemmat viileinä
• Kova pinta kannettavalle
• Pehmeä tyyny syliä vasten

Suojaa kannettavaa tietokonettasi
• Pehmeää kangasta
• Suojatut vetoketjut suojaavat naarmuilta

Vie minut minne vain
• Salainen säilytyskotelo
• Piilokahva helpottaa kantamista



 HeatProtect pitää molemmat viileinä
Kannettava tietokone on sylissäsi, kun katsot 
videoita junassa, kuuntelet musiikkia rannalla ja 
surfaat netissä, chattaat kaveriesi kanssa tai teet töitä 
lentokentällä. Ajan oloon koneen lämpö alkaa tuntua 
epämiellyttävältä jaloissa ja voi jopa vahingoittaa 
kannettavaa. Philipsin kannettavan tietokoneen 
HeatProtect™-suojuksen kolme suojakerrosta 
suojaavat sekä sinua että konettasi lämmöltä. Sen 
tasainen yläpinta parantaa ilmanvaihtoa ja pitää 
koneen myös vakaana.

Kova pinta kannettavalle
Lehti tietokoneen alustana sylissä on liukas ja 
epävakaa, varsinkin, jos haluat ottaa mukavan 
asennon. Sylistä lipsahtava tietokone voi jopa 
vahingoittua. Philipsin kannettavan tietokoneen 
suojuksessa on tasainen yläpinta tietokoneelle ja 
pehmeä alapinta syliä vasten, joten kone pysyy 
turvallisesti vakaana, kun katsot YouTubea, 
kuuntelet musiikkia tai teet töitä.

Pehmeää kangasta
laukussasi olevat kovat pinnat voivat naarmuttaa 
kannettavaa tietokonetta, kun laitat konetta 
suojukseensa. Philipsin kannettavan tietokoneen 
suojuksen mokkamainen sisämateriaali suojaa 
konettasi naarmuilta.

Suojatut vetoketjut
Vetoketjun vedin voi naarmuttaa kannettavaa 
tietokonetta, kun laitat konetta suojukseensa tai 
laukkuunsa. Philipsin kannettavan tietokoneen 
suojuksen ja laukun vetoketjun vetimen 
kumipäällyste suojaavat konettasi naarmuilta.
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Kohokohdat
• EAN: 87 12581 53056 3
•

Muotoilu
• Väri: Harmaa, harmaa vetoketju

Materiaali
• Tukeva yläpinta: EVA
• Pehmeä alapinta: Kestävä neopreeni
• Kangasvuori: Mokkavuori

Paino ja mitat
• Joustaa kannettavan mittojen mukaan: 34 cm 

(13,3")
• Joustaa kannettavan mittojen mukaan: 330,3 x 

231,7 x 27,4 mm

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 35,5 x 25,2 x 2,8 cm
• Paino: 0,396 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Pahvi
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

38,1 x 28,6 x 3,18 cm
• Kokonaispaino: 0,492 kg
• Nettopaino: 0,396 kg
• Taara: 0,096 kg
• EAN: 87 12581 53055 6

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 4
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

39,7 x 31,1 x 14,29 cm
• Kokonaispaino: 2,08 kg
• Nettopaino: 1,584 kg
• Taara: 0,496 kg
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