
 

 

„Philips“
Nešiojamojo kompiuterio 
dėklas

25,9 cm (10,2 col.)
su „CarryComfort“

SLE1100RN
Nešiokite mane patogiai

dėkle iš neopreno medžiagos, kuri saugo nuo įbrėžimų
Pakankamai stilinga neštis bet kur – šis „Philips“ nešiojamojo kompiuterio dėklas apsaugos 
jūsų nešiojamąjį kompiuterį keliaujant. O dėl švelnių, minkštų rankenų visada bus patogu 
ją neštis.

Rūpinasi jūsų nešiojamuoju kompiuteriu
• Kompaktiška neopreno medžiaga yra patvari ir atspari vandeniui
• Guma padengtas, nebraižantis užtrauktukas

Pasiimkite mane bet kur
• Minkšta rankena – patogu nešti

Nešiosiu jūsų daiktus
• Užtraukiamas išorinis skyrius – papildomam daiktų laikymui



 Patogu nešti

Keliauti su nešiojamuoju kompiuteriu dažnai gali būti 
nepatogu, tačiau „Philips“ nešiojamojo kompiuterio 
dėklo rankena švelni, minkšta – niekada nebejusite į 
ranką įsirėžusios rankenos.

Kompaktiška neopreno medžiaga
Daugiau nebesijaudinkite, kad jūsų nešiojamasis 
kompiuteris bus subraižytas kelionės metu. Dabar 
dėl tampriai priglundančios neopreno medžiagos, 
naudojamos „Philips“ nešiojamųjų kompiuterių 
dėklams, savo nešiojamąjį kompiuterį galite pasiimti 
bet kur ir apsaugoti jį nuo įbrėžimų. Ji netgi atspari 
vandeniui!

Lengvai pasiekiami skyriai

Nuo maitinimo adapterių iki kabelių ir priedų – jums 
dažniausiai reikia pasiimti daug daugiau, nei tik 
nešiojamąjį kompiuterį. Dėl užtraukiamo išorinio 
„Philips“ nešiojamojo kompiuterio dėklo skyriaus su 
savimi galite pasiimti viską, ko reikia, kad ir kur 
bekeliautumėte.

Guma padengtas, nebraižantis 
užtrauktukas

Dedant į dėklą jūsų nešiojamąjį kompiuterį gali įbrėžti 
užtrauktuko galvutė. „Philips“ nešiojamojo 
kompiuterio dėklui naudojamas guma padengtas 
užtrauktukas sumažina tikimybę subraižyti 
nešiojamąjį kompiuterį.
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Konstrukcija
• Spalva: Juoda su raudonais akcentais

Svoris ir matmenys
• Pritaikytas nešiojamojo kompiuterio dydžiui: 10,2 

col. (26 cm)
• Pritaikytas nešiojamojo kompiuterio matmenims: 

267 x 191 x 38

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 30 x 28 x 2 cm
• Svoris: 0,245 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Kartonas

• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 30 x 28 x 2 cm
• Bendras svoris: 0,261 kg
• Grynasis svoris: 0,245 kg
• Pakuotės svoris: 0,016 kg
• EAN: 69 23410 70953 7

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4
• Outer carton (L x W x H): 32,1 x 28,9 x 11,4 cm
• Bendras svoris: 1,45 kg
• Grynasis svoris: 0,98 kg
• Pakuotės svoris: 0,47 kg
• EAN: 87 12581 59902 7
•

Specifikacijos
Nešiojamojo kompiuterio dėklas
25,9 cm (10,2 col.) su „CarryComfort“

http://www.philips.com

