
 

 

Philips
Veske for bærbare 
datamaskiner

13,3"
med ErgoProtect

SLE6130AN
Jeg er vinklet, slik at du kan være komfortabel
med ErgoProtect og HeatProtect
Den vinklede utformingen avlaster håndledd og nakke slik at du kan arbeide lenger uten 
at det oppstår smerter. Heat Protect finnes i alle våre vesker og gir både deg og den 
bærbare PCen et pusterom mens du er på farten.

Skuldrene opp, jeg er bra for holdningen din
• ErgoProtect™ vinklet design for en bedre holdning og mindre belastning
• Vinklet design for bedre visning av den bærbare datamaskinen
• Fungerer som et stabilt, mobilt skrivebord til den bærbare datamaskinen

Jeg beskytter deg og den bærbare PCen
• Heat Protect™ for å forhindre varmeoppbygging under den bærbare datamaskinen
• Ventilasjon skaper luftstrøm under den bærbare datamaskinen
• Stivt materiale og tykk polstring som beskytter den bærbare datamaskinen

Jeg bærer tingene dine
• lett med komfortabelt håndtak og skulderstropp
• Stor åpning og mange innerlommer



 ErgoProtect™ vinklet design

Når du ikke er hjemme og ønsker å bruke den 
bærbare datamaskinen på fanget ditt, må du 
krumme nakken for å justere hvordan du ser 
skjermen. Dette kan bli ganske ukomfortabelt, 
og over tid blir fanget ditt varmt, noe som igjen 
påvirker ytelsen til den bærbare datamaskinen. 
Nå gir den nye ergonomisk vinklede designen 
til datamaskinvesken en bedre visningsvinkel, 
slik at holdningen din blir bedre. Dette 
reduserer belastningen på nakken og 
håndleddene. Bare plasser den bærbare 
datamaskinen på den vinklede vesken med 
HeatProtect-lag for å forhindre 
varmeoppbygging. Endelig – stil, komfort og en 
sunnere måte å bruke den bærbare 
datamaskinen på.

Fungerer som et stabilt, mobilt 
skrivebord

Finner du ikke et skrivebord på farten? Nå 
fungerer Philips' veske for bærbare 

datamaskiner som et stabilt og mobilt 
skrivebord som du kan arbeide på, og den 
spesielle overflaten gir bedre grep for den 
bærbare datamaskinen, slik at du slipper å 
bekymre deg for at den skal skli av fanget ditt.

Heat Protect™ for å forhindre varme

Varmeoppbygging i fanget føles ukomfortabelt, 
og du vet at den bærbare datamaskinen ikke 
liker det heller, siden det kan påvirke ytelsen. 
Med HeatProtect har Philips' veske for 
bærbare datamaskiner et lag som forhindrer 
varmeoppbygging, og som kjøler ned både deg 
og den bærbare datamaskinen.

Ventilasjon skaper luftstrøm

Designet med ventilasjonskanaler. Løft opp 
den bærbare datamaskinen og gi plass til luft 
under den. Kjøler ned både deg og den 
bærbare datamaskinen.

Stivt materiale og tykk polstring
Laget av et stivt deksel med skumpolstring på 
5 mm som beskytter den bærbare 
datamaskinen mot riper og skader.

lett og komfortabel

Forbrukerforskning har vist oss at noe av det 
du ønsker deg mest, er en veske for bærbare 
datamaskiner som er komfortabel å bære med 
seg. Føler du at vesken er for tung, og gnager 
stroppen på skuldrene? Philips' vesker for 
bærbare datamaskiner er laget av et stivt og 
lett materiale. Håndtaket og skulderstroppen 
har myk polstring og er bred nok til å fordele 
vekten over hele skulderen.

Stor åpning og innerlommer

Designet med en stor åpning som gjør at du 
enkelt kan ta datamaskinen inn og ut, og i tillegg 
har den mange innerlommer som gjør at du 
kan holde tingene dine på plass. Det er til og 
med plass til strømadapteren.
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Høydepunkter
Veske for bærbare datamaskiner
13,3" med ErgoProtect 
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Utforming
• Farge: Grå med oransje glidelås

Materiale
• Hard overflate øverst: EVA
• Myk overflate nederst: Polyester
• Polstring: 5 mm skum for solid beskyttelse
• Skulderstropp: 5 mm skum for trykkavlastning

Mål og vekt
• Passer opptil størrelsen på en bærbar PC: 13,3" 

(34 cm)
• Passer opptil størrelsen på en bærbar PC: 

325 x 241 x 41 mm

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 39 x 30,5 x 9,8 cm
• Vekt: 0,75 kg

Mål, emballasje
• Emballasjetype: Kort
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjemål (B x H x D): 39 x 30,5 x 9,8 cm
• Bruttovekt: 0,8 kg
• Nettovekt: 0,75 kg
• Taravekt: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 55912 0

Ytre eske
• Antall emballasjer: 4
• Yttereske (L x B x H): 40,64 x 40 x 33,66 cm
• Bruttovekt: 4,22 kg
• Nettovekt: 3 kg
• Taravekt: 1,22 kg
• EAN: 87 12581 55581 8
•
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