
 

 

Philips
Obal na netbook

25,9 cm (10,2")
s ochranou HeatProtect

SLE2100AN
Jsem tak chladný, že se budete cítit pohodlně
s ochranou HeatProtect
Elegantní a univerzální pouzdro na netbook Philips chrání váš netbook všude, kam 
půjdete. V odletové hale nebo na gauči v obývacím pokoji přijde vhod povrch pro 
surfování. Vestavěná ochrana HeatProtect udržuje váš netbook a nohy pohodlně chladné

Ochráním vás i váš notebook
• Vrstvy ochrany HeatProtect brání hromadění tepla
• Stabilní povrch, na který můžete položit netbook
• Pohodlné používání na klíně

Pečuje o svůj notebook
• Pogumované zipy s ochranou proti poškrábání

Vezměte mne kamkoli
• Široký otvor pro snadné vložení netbooku

Ponesu vaše věci
• Chrání váš netbook před poškrábáním



 HeatProtect brání zahřátí

Používáte netbook položený v klíně pro sledování 
videa ve vlaku, poslech hudby na pláži a prohlížení 
Internetu, chatování s přáteli nebo pro práci 
s dokumenty během pobytu na letišti. Ale po nějaké 
době vás mohou začít bolet nohy nebo může dojít 
k poškození netbooku v důsledku tepla, které se 
vytváří při nepřetržitém používání. Díky své 
hliníkové vrstvě rozptylující teplo z netbooku chrání 
pouzdro Philips HeatProtect před teplem vás i váš 
netbook, a jeho pevný povrch zajišťuje potřebnou 
ventilaci a představuje izolační vrstvu, která vás 
chrání před vysokými teplotami.

Stabilní povrch pro netbook

Pokud budete jako stolek pro svůj netbook používat 
časopis položený v klíně, jeho povrch nebude příliš 
stabilní a netbook bude klouzat, zejména v případě, 
že budete chtít zaujmout pohodlnou pozici. A pokud 
netbook sklouzne, může dojít k jeho poškození. 
Pouzdro na netbook Philips má rovný horní povrch 
pro váš netbook a jemnou spodní stranu pro váš klín, 
proto můžete svůj netbook udržovat ve stabilní a 
bezpečné poloze během sledování YouTube, 
poslechu hudby a práce s dokumenty, ať jste 
kdekoliv.

Pohodlné používání na klíně

Měkká příjemná spodní strana pro váš klín

Snadné vložení netbooku

Pouzdro na netbook Philips se otevírá na třech 
stranách, takže netbook lze snadno vložit.

Pogumované zipy

Váš netbook nebo notebook může být poškrábán 
jezdcem zipu, když jej budete vkládat do pouzdra 
nebo tašky. Pouzdro a taška od společnosti Philips 
mají pogumovaný jezdec zipu, který snižuje 
pravděpodobnost poškození vašeho netbooku a 
notebooku.
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Specifikace
Tvar
• Barva: Šedá s mango zipem

Hmotnost a rozměry
• Vyhovuje rozměrům notebooku: 10,2" (26 cm)
• Vyhovuje rozměrům notebooku: 

267 x 191 x 38 mm

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 30,2 x 22 x 3 cm
• Hmotnost: 0,3 kg

Rozměry balení
• Typ balení: Karta
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 

31 75 x 26,67 x 3,2 cm
• Hrubá hmotnost: 0,38 kg
• Čistá hmotnost: 0,3 kg
• Hmotnost obalu: 0,08 kg
• EAN: 87 12581 52317 6

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 4
• Vnější obal (D x Š x V): 33,34 x 29,2 x 13,02 cm
• Hrubá hmotnost: 1,75 kg
• Čistá hmotnost: 1,2 kg
• Hmotnost obalu: 0,55 kg
• EAN: 87 12581 52323 7
•
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