
 

 

Philips
Osłona do laptopa

36 cm (14,1")
z technologią HeatProtect

SLE3400AN
Izolacja termiczna zapewniająca wygodę

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

Stanowi też poręczną podkładkę pod laptopa umożliwiającą wygodne korzystanie z komputera w 

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

HeatProtect chroni laptopa i kolana przed nagrzewaniem się.

Ochrona dla Ciebie i Twojego laptopa
• Technologia HeatProtect chroniąca przed nagrzewaniem
• Twarda powierzchnia, na którą można położyć laptop
• Miękka podkładka na kolana

Ochrona laptopa
• Miękka wyściółka
• Gumowe zapięcia chroniące przed zarysowaniem

Zabierz mnie wszędzie
• Ukryta komora na dokumenty
• Ukryty uchwyt ułatwiający przenoszenie komputera



 Technologia HeatProtect chroniąca 
przed nagrzewaniem

Używasz laptopa ułożonego na kolanach do 
oglądania filmów w pociągu, słuchania muzyki na 
plaży czy surfowania po Internecie, rozmów z 
przyjaciółmi i pracy podczas oczekiwania na samolot? 
Pamiętaj, że z czasem emitowane przez komputer 
ciepło zaczyna urażać nogi i zagrażać bezpieczeństwu 
komputera. Zastosowane w osłonie na laptopa 
Philips HeatProtect™ 3 warstwy ochronne chronią 
Twoje nogi i komputer przed nagrzewaniem się 
podczas pracy, zaś płaska powierzchnia zapewnia 
dobrą wentylację i stabilność laptopa.

Twarda powierzchnia, na którą można 
położyć laptop

Czasopismo położone na kolanach to śliska i 
niestabilna podkładka pod laptopa, zwłaszcza gdy 
chce się usiąść wygodnie. Dodatkowo ześlizgnięcie 
się laptopa grozi uszkodzeniem komputera. Osłona 

do laptopa firmy Philips ma u góry twardą, płaską 
powierzchnie do położenia laptopa, a pod spodem 
miękką wyściółkę dla wygody kolan. Gwarantuje 
stabilność i bezpieczeństwo laptopa podczas 
korzystania z serwisu YouTube, słuchania muzyki czy 
pracy, niezależnie od miejsca korzystania z 
komputera.

Miękka wyściółka

Również inne twarde powierzchnie znajdujące się w 
torbie mogłyby uszkodzić laptopa podczas wkładania 
do osłony. Dlatego osłona jest wewnątrz wyłożona 
zamszopodobnym materiałem chroniącym komputer 
przed uszkodzeniem lub zarysowaniem.

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

Materiał
• Twarda powierzchnia górna: EVA (etylenowy 

octan winylu)
• Miękka powierzchnia dolna: Wytrzymały neopren
• Wewnętrzna wyściółka: Zamsz

Waga i wymiary
• Pasuje do netbooka o wymiarach: 14,1" (36 cm)
• Pasuje do laptopa o wymiarach: 344 x 251 x 42 mm

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

37,3 x 28,5 x 3,9 cm
• Waga: 0,562 kg

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

41 x 34,3 x 4,28 cm
• Waga brutto: 0,667 kg
• Waga netto: 0,562 kg
• Ciężar opakowania: 0,105 kg
• EAN: 87 12581 50562 2

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

42,55 x 36,19 x 15,55 cm
• Waga brutto: 2,626 kg
• Waga netto: 2,248 kg
• Ciężar opakowania: 0,378 kg
• EAN: 87 12581 51028 2
•
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