
 

 

Philips
Etui do netbooka

25,9 cm (10,2")
z mechanizmem CarryComfort

SLE1100RN
Wygodne przenoszenie

dzięki neoprenowi chroniącemu przed zarysowaniami
Osłona do netbooka firmy Philips jest tak stylowa, że można zabrać ją wszędzie, i chroni 
komputer podczas przenoszenia. Miękkie, wyściełane uchwyty sprawiają, że jest to zawsze 
przyjemne doświadczenie.

Ochrona laptopa
• Neopren to trwały i wodoodporny materiał
• Suwak pokryty gumą — nie powoduje zarysowań

Zabierz mnie wszędzie
• Miękki, wyściełany uchwyt zapewnia wygodne przenoszenie

Zabezpieczę Twoje urządzenie
• Zapinany zewnętrzny schowek umożliwia przenoszenie dodatkowych przedmiotów



 Wygodne przenoszenie

Zapomnij o niewygodzie podczas przenoszenia 
laptopa. Miękki, wyściełany uchwyt osłony do 
netbooka firmy Philips z pewnością nie będzie uciskał 
Twojej dłoni.

Niewielkie rozmiary, wykonana z 
neoprenu
Koniec z zamartwianiem się o laptopa. Teraz dzięki 
wodoodpornej, dopasowanej osłonie firmy Philips 
wykonanej z neoprenu możesz zabrać swojego 
laptopa gdziekolwiek zechcesz, nie martwiąc się, że 
porysuje się w czasie transportu.

Łatwy dostęp do schowka

Często trzeba zabrać ze sobą nie tylko laptop, ale też 
zasilacze, przewody, akcesoria. Dzięki zapinanemu 
zewnętrznemu schowkowi możesz zabrać w podróż 
wszystko, czego Ci potrzeba.

Suwak pokryty gumą — nie powoduje 
zarysowań

Zwykły suwak zamka błyskawicznego mógłby 
uszkodzić laptopa podczas wkładania. Dlatego suwak 
osłony do laptopa firmy Philips jest pokryty gumową 
powłoką zmniejszającą ryzyko zarysowania 
komputera.
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Wzornictwo
• Kolor: Czarna z czerwonymi dodatkami

Waga i wymiary
• Pasuje do netbooka o wymiarach: 26 cm (10,2")
• Pasuje do laptopa o wymiarach: 267 x 191 x 38 mm

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

30 x 28 x 2 cm
• Waga: 0,245 kg

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Karton
• Liczba produktów w zestawie: 1

• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 
30 x 28 x 2 cm

• Waga brutto: 0,261 kg
• Waga netto: 0,245 kg
• Ciężar opakowania: 0,016 kg
• EAN: 69 23410 70953 7

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

32,1 x 28,9 x 11,4 cm
• Waga brutto: 1,45 kg
• Waga netto: 0,98 kg
• Ciężar opakowania: 0,47 kg
• EAN: 87 12581 59902 7
•

Dane techniczne
Etui do netbooka
25,9 cm (10,2") z mechanizmem CarryComfort
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