
 

 

Philips
Dizüstü bilgisayar kılıfı

40 cm (15,6") genișlik
CarryComfort ile

SLE1500RN
Beni rahatça taşıyabilirsiniz

çizilmeyi önleyen neopren malzeme sayesinde
Yanınızda taşımaktan keyif alabileceğiniz bu şık Philips Netbook kılıfı, dizüstü bilgisayarınızı 
her zaman korur. Yumuşak, yastıklı tutma yerleri sayesinde dizüstü bilgisayarınızı rahat bir 
şekilde taşıyabilirsiniz.

Dizüstü bilgisayarınızı korur
• Kompakt neopren malzeme, sağlam ve suya dayanıklıdır
• Kauçuk çizilmeye dayanıklı fermuar

Beni her yere götür
• Yumușak, tamponlu sap; rahat tașıma için

Eșyalarınızı ben tașırım
• Fermuarlı dıș bölme; daha fazla saklama alanı



 Rahat tașıma

Bilgisayar tașımak sık sık rahatsızlık verici bir deneyim 
olabilir; ancak Philips Netbook kılıfının yumușak, 
tamponlu sapıyla artık asla elinizin kesildiğini 
hissetmeyeceksiniz.

Kompakt neopren malzeme
Dizüstü bilgisayarınızın tașırken çizileceği endișesine 
son verin. Philips Netbook kılıfının ince neopren 
malzemesi ile dizüstü bilgisayarınızı gittiğiniz her yere 
götürebilir ve çiziklerden koruyabilirsiniz. suya da 
dayanıklıdır!

Kolay erișimli bölme

Dizüstü bilgisayarınızla genellikle güç adaptörü, kablo 
ve diğer aksesuarlar tașımanız gerekir. Philips 
Netbook kılıfının fermuarlı dıș bölmesi ile ihtiyaç 
duyduklarınızı, gittiğiniz her yere birlikte 
götürebilirsiniz.

Kauçuk çizilmeye dayanıklı fermuar

Dizüstü bilgisayarınız, bilgisayar kılıfının içine 
koyulurken ,fermuar kafası tarafından çizilebilir. 
Philips Dizüstü Dizüstü Bilgisayar kılıfında, dizüstü 
bilgisayarınızı çizilmesini önlemek için kauçuk 
fermuar bulunmaktadır.
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Tasarım
• Renk: Kırmızı tonlu siyah

Ağırlık ve boyutlar
• Uyumlu dizüstü boyutları: 15,6 inç (40 cm)
• Dizüstü bilgisayar boyutlarına uyar: 386 x 286 x 45 

mm

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 43 x 38,5 x 2 cm
• Ağırlık: 0,433 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj türü: Karton

• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 43 x 38,5 x 2 cm
• Brüt ağırlık: 0,455 kg
• Net ağırlık: 0,433 kg
• Dara ağırlığı: 0,022 kg
• EAN: 69 23410 70958 2

Dıș Karton
• Ambalaj sayısı: 4
• Dıș karton (L x G x Y): 43,8 x 39,1 x 11,4 cm
• Brüt ağırlık: 2,5 kg
• Net ağırlık: 1,732 kg
• Dara ağırlığı: 0,768 kg
• EAN: 87 12581 59917 1
•
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