
 

 

Philips
Dizüstü bilgisayar çantası

15,6 inç genișlikte
ErgoProtect'li

SLE6150EN
Açılı olduğum için rahat edersiniz

ErgoProtect ve HeatProtect ile
Açılı tasarımı bileklerinizdeki ve boynunuzdaki baskıyı azaltarak daha uzun süre ağrısız 
çalışmanızı sağlar. Tüm çantalarımızda bulunan Heat Protect özelliği size ve dizüstü 
bilgisayarınıza yolda nefes alma olanağı sağlar.

Dik durun; durușunuz için çok iyi yapılandırıldım
• ErgoProtect™ tasarım ile daha iyi oturma, daha az gerilme
• Dizüstü bilgisayarı daha iyi görüntülemek için açılı tasarım
• Dizüstü bilgisayarınız için sabit bir masa gibi çalıșır

Sizi ve dizüstü bilgisayarınızı korurum
• Heat Protect™ dizüstü bilgisayarın ısınmasını önler
• Dizüstü bilgisayarın altında hava akıșı sağlayan havalandırma
• Dizüstü bilgisayarınızı koruyan dayanıklı malzeme ve kalın kaplama

Eșyalarınızı ben tașırım
• hafif ve konforlu tașıma sapı ve omuz askısı
• Geniș ağız ve birçok iç cep



 ErgoProtect™ açılı tasarım

Ev dıșındayken dizüstü bilgisayarınızı kullanmak 
istediğinizde, ekranı daha iyi görebilmek için 
boynunuzu bükmeniz gerekir. Bu çok rahatsız 
edici bir durumdur ve zaman içinde dizüstünüz 
ısınarak bilgisayarın performansını etkilemeye 
bașlar. Artık, dizüstü bilgisayar çantasının açılı 
yeni ergonomik tasarımı size daha iyi bir 
görüntüleme açısı verirken, durușunuz boyun 
ve bilek üzerindeki basıncı azaltacak șekilde 
düzelir. Isınmayı önlemek için tek yapmanız 
gereken, dizüstü bilgisayarınızı HeatProtect 
katmanlı açılı çantaya yerleștirmek. En sonunda 
dizüstü bilgisayarınızı kullanmanın șık, konforlu 
ve daha sağlıklı bir yolu!

Sabit bir masa gibi

Yolda masa bulmak zor değil mi? Artık, Philips 
dizüstü bilgisayar çantası masa ișlevi de görüyor 
ve özel yüzeyi dizüstü bilgisayarı sıkıca 

tuttuğundan dizinizin üstünden kayması gibi bir 
sorun da ortadan kalkıyor.

Heat Protect™ ısınmayı önler

Dizüstü bilgisayar ısındıkça rahatsızlık artarken 
performans da düșer. HeatProtect özelliğiyle 
Philips dizüstü bilgisayar çantası ısınmayı 
önlemenize ve sizi ve dizüstü bilgisayarınızı 
serin tutmaya yardımcı oluyor!

Hava akıșı sağlayan havalandırma

Havalandırma kanallarıyla tasarlanmıștır, 
dizüstü bilgisayarı yukarı kaldırır ve altından 
hava akımı geçmesini sağlar. Sizi ve dizüstü 
bilgisayarınızı serin tutar.

Dayanıklı malzeme ve kalın kaplama
5 mm'lik kalın köpük kaplama ve dayanıklı 
malzemelerden üretilmiștir; dizüstü 
bilgisayarınızı çizilmeye ve hasara karșı korur.

hafif ve konforlu

Tüketiciler arasında yapılan araștırmalar, bir 
dizüstü bilgisayarda en çok aranan özelliklerden 
birinin tașıma kolaylığı olduğunu göstermiștir. 
Çantanız çok mu ağır? Omuz askısı 
omuzlarınızı mı kesiyor? Philips dizüstü 
bilgisayar çantaları dayanıklı ancak hafif 
malzemelerden üretilmiștir. Tașıma sapı ve 
omuz askısı kalın kaplamaya sahiptir ve ağırlığı 
omuzlarınıza dağıtmaya yeterli genișliktedir.

Geniș ağız ve iç cepler

Geniș ağzı dizüstü bilgisayarınızı kolayca 
yerleștirmenizi sağlarken, kișisel eșyalarınızı 
koyabileceğiniz birçok kullanıșlı iç cebe sahiptir. 
Adaptörü bile kolayca yerleștirebileceğiniz 
kadar geniștir.
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Tasarım
• Renk: Mavi tonlu siyah

Malzeme
• Sert üst yüzey: EVA
• Yumușak alt yüzey: Polyester
• Kaplama: Yoğun koruma sağlayan 5 mm'lik köpük
• Omuz Askısı: Basıncı azaltan 5 mm'lik köpük

Ağırlık ve boyutlar
• Uyumlu dizüstü boyutları: 15,6 inç (40 cm)
• Dizüstü bilgisayar boyutlarına uyar: 386 x 286 x 45 

mm

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 44,5 x 35,5 x 10,5 cm
• Ağırlık: 0,85 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj türü: Karton
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

44,5 x 35,5 x 10,5 cm
• Brüt ağırlık: 0,9 kg
• Net ağırlık: 0,85 kg
• Dara ağırlığı: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 55913 7

Dıș Karton
• Ambalaj sayısı: 4
• Dıș karton (L x G x Y): 45,7 x 40,64 x 38,75 cm
• Brüt ağırlık: 4,72 kg
• Net ağırlık: 3,4 kg
• Dara ağırlığı: 1,32 kg
• EAN: 87 12581 55578 8
•
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