Philips
Netbookhoes

25,9 cm (10,2")
met CarryComfort

SLE1100GN

Optimaal draagcomfort
met neopreenbescherming tegen krassen
Met deze stijlvolle netbookhoes van Philips mag u overal gezien worden. Waar u hem
ook mee naartoe neemt, uw netbook is altijd optimaal beschermd, en dankzij de
gewatteerde handgrepen ligt hij ook bij lang dragen uiterst comfortabel in de hand.
Veelzijdige bescherming voor uw notebook
• Het compacte neopreen is duurzaam en spatwaterbestendig
• Krasvrije rubberen ritssluiting
Overal te gebruiken
• Zachte, gewatteerde handgreep voor comfortabel dragen
Al uw spullen mee
• Opbergvak met ritssluiting aan de buitenkant voor extra opbergruimte

SLE1100GN/10

Netbookhoes

25,9 cm (10,2") met CarryComfort

Specificaties
Ontwerp

• Kleur: Grijs met groene accenten

Gewicht en afmetingen

• Geschikt voor de afmetingen van een notebook:
10,2 inch (26 cm)
• Geschikt voor de afmetingen van een notebook:
267 x 191 x 38 mm

Afmetingen van het product

• Afmetingen van product (B x H x D):
30 x 28 x 2 cm
• Gewicht: 0,245 kg

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Karton

Kenmerken
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
30 x 28 x 2 cm
• Brutogewicht: 0,261 kg
• Nettogewicht: 0,245 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,016 kg
• EAN: 69 23410 70931 5

Comfortabel op reis

Omdoos

•
•
•
•
•
•

Aantal consumentenverpakkingen: 4
Omdoos (L x B x H): 32,1 x 28,9 x 11,4 cm
Brutogewicht: 1,45 kg
Nettogewicht: 0,98 kg
Gewicht van de verpakking: 0,47 kg
EAN: 87 12581 59905 8

•

Een notebook meenemen kan soms oncomfortabel
zijn, maar dankzij de zachte, gewatteerde handgreep
van de Philips-netbookhoes hebt u geen last meer
van een handgreep die in uw hand snijdt.

Compact neopreen materiaal

Neem uw notebook mee zonder bang te zijn voor
krassen. Dankzij de nauwsluitende neopreen
netbookhoes van Philips kunt u uw laptop overal
mee naartoe nemen zonder dat deze bekrast raakt.
De hoes is zelfs waterbestendig!

Gemakkelijk toegankelijk opbergvak

Van adapters tot kabels en accessoires, vaak neemt
u meer mee dan alleen uw laptop. Dankzij het extra
opbergvak (met ritssluiting) aan de buitenkant van de
Philips-netbookhoes kunt u alles meenemen wat u
nodig hebt, waar u ook naartoe gaat.

Krasvrije rubberen ritssluiting

Doorgaans zou u verwachten dat de ritssluiting
krassen op uw notebook kan achterlaten, maar de
Philips-notebookhoes heeft een met rubber beklede
ritssluiting, waardoor dit risico wordt beperkt.
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