
 

 

Philips
Kannettavan tietokoneen 
suojus

36 cm (14,1")
ja CarryComfort

SLE1400RN
Kanna netbookia mukavasti,

neopreenimateriaali suojaa naarmuilta
Tyylikäs Philipsin minikannettavan laukku suojaa laitetta kaikkialla. Pehmustetut kahvat 
takaavat, että minikannettavan kuljettaminen mukana on aina miellyttävää.

Suojaa kannettavaa tietokonettasi
• Kompakti neopreenimateriaali on kestävää ja kestää roiskeita
• Kumilla suojattu naarmuttamaton vetoketju

Vie minut minne vain
• Pehmustettu kahva - kuljeta mukavasti

Kannan tavarasi
• Vetoketjullinen ulkotasku - helpottaa säilytystä



 Kuljeta mukavasti

Kannettavan tietokoneen kuljettaminen voi usein 
olla hankalaa, mutta kun käytät Philipsin kannettavan 
tietokoneen suojusta, sen pehmustettu kahva ei 
todellakaan hankaa kättäsi.

Kompakti neopreenimateriaali
Älä enää pelkää, että kannettava tietokone 
naarmuuntuu matkalla. Nyt voit ottaa kannettavan 
tietokoneen mukaasi kaikkialle ja suojata sen 
naarmuuntumiselta Philipsin kannettavan 
tietokoneen suojuksen tiiviin neopreenimateriaalin 
ansiosta. Se kestää myös roiskeita!

Näppärä tasku

Kannettavan tietokoneen mukana kuljetetaan usein 
muuntajaa, kaapeleita ja lisävarusteita. Ne mahtuvat 
Philipsin kannettavan tietokoneen suojuksen 
vetoketjulliseen ulkotaskuun.

Kumilla suojattu naarmuttamaton 
vetoketju

Vetoketjun vedin voi naarmuttaa kannettavaa 
tietokonetta, kun laitat konetta suojukseensa. 
Philipsin kannettavan tietokoneen suojuksen 
vetoketjun vetimen kumipäällyste suojaa konettasi 
naarmuilta.
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Muotoilu
• Väri: Musta, punaiset tehosteet

Paino ja mitat
• Joustaa kannettavan mittojen mukaan: 36 cm 

(14,1")
• Joustaa kannettavan mittojen mukaan: 344 x 251 x 

42 mm

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 33,5 x 33 x 2 cm
• Paino: 0,338 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Pahvi

• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 39 x 35 x 2 cm
• Kokonaispaino: 0,382 kg
• Nettopaino: 0,362 kg
• Taara: 0,02 kg
• EAN: 69 23410 70954 4

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 4
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 40 x 34,9 x 11,4 cm
• Kokonaispaino: 2,11 kg
• Nettopaino: 1,448 kg
• Taara: 0,662 kg
• EAN: 87 12581 59921 8
•

Tekniset tiedot
Kannettavan tietokoneen suojus
36 cm (14,1") ja CarryComfort 
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