
 

 

Philips
Piezīmjdatora apvāks

36 cm (14,1 collas)
ar CarryComfort

SLE1400RN
Lietojiet ar komfortu

neoprēna materiāls aizsargā pret skrāpējumiem
Philips tīmekļa klēpjdatora apvākam ir stilīgs dizains, un šis apvāks aizsargā jūsu tīmekļa 
klēpjdatoru, lai kur arī jūs dotos. Ar mīkstajiem, polsterētajiem rokturiem tīmekļa 
klēpjdatoru pārvietot ir patiešām patīkami.

Aizsargā piezīmjdatoru
• Kompakts neoprēna materiāls ir izturīgs un mitrumnoturīgs
• Pret skrāpējumiem drošs rāvējslēdzējs ar gumijas galviņu

Ņemiet līdzi visur
• Mīksts, polsterēts rokturis komfortablai pārnēsāšanai

Piemērots priekšmetu pārvietošanai
• Noslēdzams ārējais nodalījums papildu glabāšanas vietai



 Komfortabla pārnēsāšana

Piezīmjdatora pārvietošana var būt neērta, taču ar 
Philips klēpjdatora apvāka mīksto, polsterēto rokturi 
vairs nekad nejutīsiet roktura griešanos rokā.

Kompakts neoprēna materiāls
Vairs neuztraucieties par to, ka piezīmjdators 
pārnēsāšanas laikā var tikt saskrāpēts. Tagad, ar 
Philips klēpjdatora apvāku no plāna un pieguļoša 
neoprēna materiāla varat visur ņemt līdzi savu 
klēpjdatoru un aizsargāt pret skrāpējumiem. Tas ir 
arī mitrumnoturīgs!

Viegla piekļuve nodalījumam

Jums bieži nākas ņemt līdzi ne tikai klēpjdatoru, bet 
arī strāvas adapterus, kabeļus un dažādus 
piederumus. Philips klēpjdatora apvalkam ir ārējs 
noslēdzams nodalījums, kurā jūs varat ievietot visu 
nepieciešamo, lai kur jūs dotos.

Pret skrāpējumiem drošs rāvējslēdzējs 
ar gumijas galviņu

Jūsu piezīmjdators var tikt saskrāpēts ar rāvējslēdzēja 
galviņu, kad ievietojat piezīmjdatoru. Philips 
piezīmjdatora apvākam ir rāvējslēdzējs ar gumijas 
galviņu, kas samazina piezīmjdatora saskrāpēšanas 
iespēju.
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Dizains
• Krāsa: Melna ar sarkanu akcentu

Svars un izmēri
• Atbilstošs piezīmjdatora lielumam: 14,1" (36 cm)
• Atbilstošs piezīmjdatora izmēriem: 344 x 251 x 42 

mm

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

33,5 x 33 x 2 cm
• Svars: 0,338 kg

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma veids: Kartons

• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 39 x 35 x 2 cm
• Bruto svars: 0,382 kg
• Neto svars: 0,362 kg
• Taras svars: 0,02 kg
• EAN: 69 23410 70954 4

Ārējā kartona kaste
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 4
• Outer carton (L x W x H): 40 x 34,9 x 11,4 cm
• Bruto svars: 2,11 kg
• Neto svars: 1,448 kg
• Taras svars: 0,662 kg
• EAN: 87 12581 59921 8
•

Specifikācijas
Piezīmjdatora apvāks
36 cm (14,1 collas) ar CarryComfort
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