
 

 

Philips
Sülearvuti ümbrised

36 cm (14,1")
Funktsiooniga CarryComfort

SLE1400RN
Kandke mind mugavalt

Neopreenmaterjal kaitseb kriimustuste eest
Philipsi stiilne, kõikjale sobiv sülearvutiümbris kaitseb teie sülearvutit, kui olete teel. 
Pehmendatud käepidemetega kotiga on sülearvutit alati mugav kanda.

Hoolitseb teie sülearvuti eest
• Kompaktne neopreenmaterjal on vastupidav ja vett tõrjuv
• Kummikattega mittekriimustav lukk

Võtke mind kõikjale kaasa
• Pehme, pehmendusega sang, mida on mugav kanda

Kannan teie asju
• Lukuga väline lahter, et ruumi oleks rohkem



 Mugav kanda

Sülearvuti kandmine võib olla ebamugav, kuid Philipsi 
sülearvutiümbrise pehme sang on teie käes alati 
mugav.

Kompaktne neopreenmaterjal
Enam ei pea te muretsema sülearvuti kriimustamise 
pärast selle kaasas kandmisel. Nüüdsest saate oma 
sülearvuti Philipsi õhukese neopreenmaterjalist 
sülearvutiümbrisega kõikjale kaasa võtta, kaitstes 
seda kriimustuste eest. Kott on ka vett tõrjuv.

Lihtsalt juurdepääsetav lahter

Sageli peate lisaks sülearvutile kaasa võtma ka palju 
muud – toitekaabli või lisaseadmeid. Philipsi 
sülearvutiümbrise välises lukuga lahtris saate kaasa 
võtta kõik vajaliku.

Kummikattega mittekriimustav lukk

Tõmblukk võib sülearvutit kotti panemisel 
kriimustada. Philipsi sülearvutiümbrise lukul on 
kummikate, mis vähendab arvuti kriimustamise 
võimalust.
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Disain
• Värvus: Must, punaste detailidega

Kaal ja mõõtmed
• Sülearvuti maksimaalne suurus: 14,1" (36 cm)
• Sülearvuti maksimaalsed mõõtmed: 344 x 251 x 42 

mm

Toote mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x K x S): 33,5 x 33 x 2 cm
• Kaal: 0,338 kg

Pakendi mõõtmed
• Pakendi tüüp: Papp

• Toodete arv komplektis: 1
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 39 x 35 x 2 cm
• Kogukaal: 0,382 kg
• Kaal pakendita: 0,362 kg
• Pakendi kaal: 0,02 kg
• EAN: 69 23410 70954 4

Väline papp-pakend
• Pakendite arv: 4
• Outer carton (L x L x K): 40 x 34,9 x 11,4 cm
• Kogukaal: 2,11 kg
• Kaal pakendita: 1,448 kg
• Pakendi kaal: 0,662 kg
• EAN: 87 12581 59921 8
•
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