
 

 

Philips
Kannettavan laukku

15,6"
ja ErgoProtect

SLE6150GN
Olen suunnattu, jotta sinulla on mukava olla.
Varustettu ErgoProtectilla ja HeatProtectilla.
Kulmikas muotoilu vähentää ranteiden ja niskan rasittumista, jotta voit työskennellä 
pitkään ilman kipuja. Kaikissa laukuissamme on HeatProtect, joka takaa sinun ja 
kannettavan ilmansaannin matkoilla.

Hartiat rennoiksi, olen hyväksi asennollesi
• ErgoProtect™-suunnittelu parantaa asentoa ja vähentää rasitusta
• Kulmikas muotoilu helpottaa kannettavan katselua
• Toimii tukevana kannettavan matkatyöpöytänä

Suojaan sinua ja kannettavaasi
• Heat Protect™ estää kannettavan ylikuumenemisen
• Ilmastointikanavat luovat ilmavirran kannettavan alle
• Tukeva materiaali ja paksu pehmuste suojaavat kannettavaa

Kannan tavarasi
• Kevyt, miellyttävällä kahvalla ja olkahihnalla
• Leveä aukko ja monta sisätaskua



 ErgoProtect™-suunnittelu

Kun haluat käyttää kannettavaa poissa kotoa 
sylissä, joudut taivuttamaan niskaa, jotta näet 
näytön kunnolla. Se voi tuntua 
epämiellyttävältä ja ajan myötä kannettava 
kuumenee, mikä heikentää sen suorituskykyä. 
Kannettavan laukun uusi ergonominen 
muotoilu parantaa katselukulmaa ja siten 
asentoasi ja vähentää samalla niskan ja ranteen 
rasitusta. Aseta kannettava laukun päälle. Sen 
HeatProtect-kerrokset estävät 
ylikuumenemisen. Lopultakin - tyylikäs, 
miellyttävä ja terveellinen tapa käyttää 
kannettavaa!

Toimii tukevana matkatyöpöytänä

Et löydä pöytää matkalla? Nyt Philipsin 
kannettavan laukkua voi käyttää tukevana 
matkatyöpöytänä. Kannettava pysyy paikallaan 

sen erikoispinnalla, joten sinun ei tarvitse 
huolehtia, että se putoaa sylistäsi.

Heat Protect™ estää kuumenemisen

Kuumeneminen tuntuu epämiellyttävältä sylissä 
eikä se tee hyvää kannettavallekaan, vaan 
saattaa heikentää sen suorituskykyä. Philipsin 
kannettavan laukun HeatProtect-kerros estää 
ylikuumenemisen ja pitää sinut ja kannettavan 
viileänä!

Ilmastointikanavat luovat ilmavirran

Laukun ilmastointikanavat kohottavat 
kannettavaa ja mahdollistavat ilman virtaamisen 
sen alta. Se pitää sinut ja kannettavan viileinä.

Tukeva materiaali ja paksu pehmuste
Laukun tukeva pinta ja runsas 5 mm:n 
vaahtomuovipehmuste suojaavat kannettavaa 
naarmuilta ja muilta vahingoilta.

kevyt ja miellyttävä

Kuluttajatutkimusten mukaan kannettavan 
laukun tärkein vaatimus on, että sitä on mukava 
kantaa. Tuntuuko laukku liian painavalta tai 
painaako kantohihna hartiaasi? Philipsin 
kannettavien laukut on valmistettu tukevasta, 
mutta erittäin kevyestä materiaalista. Kahvassa 
ja olkahihnassa on paksu, pehmeä pehmuste, ja 
leveä hihna jakaa painon koko hartian alueelle.

Leveä aukko ja sisätaskut

Leveän aukon ansiosta kannettava mahtuu 
kätevästi laukkuun, ja tarvikkeet pysyvät 
hyvässä järjestyksessä laukun sisätaskuissa. 
Myös muuntaja mahtuu siististi laukkuun.
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Muotoilu
• Väri: Harmaa, vihreät tehosteet

Materiaali
• Tukeva yläpinta: EVA
• Pehmeä alapinta: Polyesteri
• Pehmuste: 5 mm:n vaahtomuovi suojaa varmasti
• Olkahihna: 5 mm:n vaahtomuovi vähentää painetta

Paino ja mitat
• Joustaa kannettavan mittojen mukaan: 15,6" (40 

cm)
• Joustaa kannettavan mittojen mukaan: 386 x 286 x 

45 mm

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 44,5 x 35,5 x 10,5 cm
• Paino: 0,85 kg

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

44,5 x 35,5 x 10,5 cm
• Kokonaispaino: 0,9 kg
• Nettopaino: 0,85 kg
• Taara: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 55909 0

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

45,7 x 40,64 x 38,75 cm
• Kokonaispaino: 4,72 kg
• Nettopaino: 3,4 kg
• Taara: 1,32 kg
• EAN: 87 12581 55579 5
•
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