
 

 

Philips
Pouzdro na notebook

40cm (15,6") širokoúhlý
s držadlem CarryComfort

SLE1500EN
Přenášejte mne pohodlně

díky neoprénovému materiálu, který chrání proti poškrábání
Natolik stylový, že jej můžete vzít kamkoliv. Obal Philips Netbook chrání váš notebook, 
když jste v pohybu. A díky měkkým, polstrovaným rukojetím bude nošení notebooku 
vždy pohodlné.

Pečuje o svůj notebook
• Kompaktní neoprénový materiál je odolný a vodotěsný
• Pogumované zipy s ochranou proti poškrábání

Vezměte mne kamkoli
• Měkké, polstrované rukojetě – pro pohodlné přenášení

Ponesu vaše věci
• Vnější kapsa se zapínáním na zip – další úložný prostor



 Pohodlné přenášení

Přenášení notebooku může být často velmi 
nepříjemné, nikoli ovšem máte-li obal Philips 
Netbook s měkkými polstrovanými rukojeťmi, které 
zabraňují zařezávání rukojetí do rukou.

Kompaktní neoprénový materiál
Nemusíte se již dále obávat, že se během přenášení 
váš notebook poškrábe. Nyní díky přilnavému obalu 
Philips Netbook si můžete svůj notebook vzít 
kamkoliv, je totiž perfektně ochráněn proti 
poškrábání! Obal je dokonce vodotěsný!

Snadno přístupná kapsa
Kromě notebooku potřebujete často přenášet i další 
věci; od napájecích adaptérů přes kabely až po další 
příslušenství. Díky vnější kapse se zapínáním na zip, 
kterou je obal Philips Netbook vybaven, si s sebou 
můžete tyto věci vzít kamkoliv chcete.

Pogumované zipy s ochranou proti 
poškrábání
Při ukládání do obalu může zip notebook poškrábat. 
Obal Philips Netbook používá pogumovaný stahovač 
zipu, který snižuje možnost poškrábání notebooku.
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Tvar
• Barva: Černá s modrým nádechem

Hmotnost a rozměry
• Vyhovuje rozměrům notebooku: 15,6" (40 cm)
• Vyhovuje rozměrům notebooku: 

386 x 286 x 45 mm

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 43 x 38,5 x 2 cm
• Hmotnost: 0,433 kg

Rozměry balení
• Typ balení: Karta

• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 43 x 38,5 x 2 cm
• Hrubá hmotnost: 0,455 kg
• Čistá hmotnost: 0,433 kg
• Hmotnost obalu: 0,022 kg
• EAN: 69 23410 70956 8

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 4
• Vnější obal (D x Š x V): 43,8 x 39,1 x 11,4 cm
• Hrubá hmotnost: 2,5 kg
• Čistá hmotnost: 1,732 kg
• Hmotnost obalu: 0,768 kg
• EAN: 87 12581 59919 5
•

Specifikace
Pouzdro na notebook
40cm (15,6") širokoúhlý s držadlem CarryComfort

http://www.philips.com

