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Άνετη μεταφορά

με υλικό από νεοπρένιο για προστασία από τις γρατζουνιές
Αρκετά κομψή ώστε να την παίρνετε παντού μαζί σας, η θήκη για netbook της Philips προστατεύει 

το φορητό υπολογιστή σας όταν βρίσκεστε καθ' οδόν. Επιπλέον, χάρη στις μαλακές, 

επενδεδυμένες λαβές της, εξασφαλίζει ότι η μεταφορά του υπολογιστή σας θα είναι πάντα μια 

ευχάριστη εμπειρία.

Προστατεύει το notebook
• Το συμπαγές υλικό από νεοπρένιο είναι ανθεκτικό και αδιάβροχο
• Φερμουάρ από καουτσούκ για προστασία από τις γρατζουνιές

Πάρε με παντού μαζί σου
• Μαλακή, επενδεδυμένη λαβή για άνετη μεταφορά

Θα μεταφέρω τα πράγματά σου
• Εξωτερική θήκη με φερμουάρ, για πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο.



 Πρακτική μεταφορά

Η μεταφορά ενός φορητού υπολογιστή δεν είναι 
πάντα ευχάριστη εμπειρία. Ωστόσο, με τη μαλακή, 
επενδεδυμένη λαβή της θήκης για netbook της 
Philips, δεν θα νιώσετε ποτέ ξανά ενόχληση από τη 
λαβή στο χέρι σας.

Συμπαγές υλικό από νεοπρένιο
Δεν χρειάζεται να ανησυχήσετε ποτέ ξανά ότι ο 
φορητός υπολογιστής σας μπορεί να 
γρατζουνιστεί στη μεταφορά. Πλέον, χάρη στο 
εφαρμοστό υλικό από νεοπρένιο της θήκης για 
netbook της Philips, μπορείτε να παίρνετε το 
φορητό υπολογιστή παντού μαζί σας, χωρίς να 
φοβάστε ότι μπορεί να γρατζουνιστεί. Επιπλέον, η 
θήκη είναι αδιάβροχη!

Θήκη εύκολης πρόσβασης
Συχνά, εκτός από το φορητό υπολογιστή σας, 
πρέπει να μεταφέρετε και άλλα πράγματα, από 
τροφοδοτικά και καλώδια μέχρι διάφορα 
αξεσουάρ. Χάρη στην εξωτερική θήκη με 
φερμουάρ της θήκης για netbook της Philips, 
μπορείτε να παίρνετε μαζί σας οτιδήποτε 
χρειάζεστε, όπου και αν πηγαίνετε.

Φερμουάρ από καουτσούκ για 
προστασία από τις γρατζουνιές
Το notebook σας μπορεί να γρατζουνιστεί από το 
φερμουάρ κατά την τοποθέτησή του στη θήκη 
του. Η θήκη για notebook της Philips διαθέτει 
φερμουάρ από καουτσούκ, μειώνοντας την 
πιθανότητα γρατζουνίσματος του notebook σας.
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Σχεδιασμός
• Χρώμα: Μαύρο χρώμα με γαλάζιες λεπτομέρειες

Βάρος και διαστάσεις
• Ενδείκνυται για μέγεθος notebook: 15,6" (40 εκ.)
• Ενδείκνυται για διαστάσεις notebook: 386 x 286 

x 45 χιλ.

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

43 x 38,5 x 2 εκ.
• Βάρος: 0,433 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος συσκευασίας: Κάρτα
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1

• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 
43 x 38,5 x 2 εκ.

• Μικτό βάρος: 0,455 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,433 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,022 κ.
• EAN: 69 23410 70956 8

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

43,8 x 39,1 x 11,4 εκ.
• Μικτό βάρος: 2,5 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,732 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,768 κ.
• EAN: 87 12581 59919 5
•

Προδιαγραφές
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