
 

 

Philips
Netbook-fodral

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

SLE1100PN
Bär mig bekvämt

med neoprenmaterial som skyddar mot repor
Philips fodral för netbook är tillräckligt snyggt för att ta med överallt och skyddar din 
bärbara dator när du reser. Med dess mjuka, vadderade handtag blir datorn alltid bekväm 
att bära.

Ser efter din bärbara dator
• Kompakt neoprenmaterial som är tåligt och vattentätt
• Gummerade blixtlås som inte repar

Ta med mig överallt
• Mjuka, vadderade handtag - för bekvämlighet

Jag bär dina saker
• Externt fack med blixtlås - för extra förvaring



 Bär bekvämt

Det är ofta obekvämt att transportera den bärbara 
datorn, men med de mjuka, vadderade handtagen på 
Philips fodral till netbook behöver du aldrig mer 
känna att ett handtag skär in i handen.

Kompakt neoprenmaterial
Du behöver aldrig mer oroa dig för att din bärbara 
dator ska bli repig under resan. Nu, med 
neoprenmaterial i Philips fodral till netbook samt den 
smala passformen, kan du ta med dig datorn överallt, 
och skydda den mot repor. Det är till och med 
vattentätt!

Fack med enkel åtkomst
Du behöver ofta ta med dig mer än bara den bärbara 
datorn, som nätadaptrar, kablar och tillbehör. Med 
det externa facket med blixtlås i Philips fodral till 
netbook kan du ta med dig vad du vill överallt.

Gummerat blixtlås som inte repar
Din bärbara dator kan repas av blixtlåset när du 
sätter i datorn. Philips fodral till netbook har 
gummerade blixtlås, vilket minskar risken för att 
datorn repas.
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Design
• Färg: Grå med lila detaljer

Vikt och mått
• Passar för bärbara datorer med mått på upp till: 

10,2 tum (26 cm)
• Passar för bärbara datorer med mått på upp till: 

267 x 191 x 38 mm

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 30 x 28 x 2 cm
• Vikt: 0,245 kg

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Kort

• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 30 x 28 x 2 cm
• Bruttovikt: 0,261 kg
• Nettovikt: 0,245 kg
• Taravikt: 0,016 kg
• EAN: 69 23410 70932 2

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 4
• Yttre kartong (L x B x H): 32,1 x 28,9 x 11,4 cm
• Bruttovikt: 1,45 kg
• Nettovikt: 0,98 kg
• Taravikt: 0,47 kg
• EAN: 87 12581 59904 1
•
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