
 

 

Philips
Klēpjdatora apvāks

25,9 cm (10,2 collu)
ar HeatProtect

SLE2100AN
Neļauj datoram sakarst, nodrošinot komfortu
ar HeatProtect
Elegantais un daudzveidīgais Philips klēpjdatora apvāks nodrošina datoram aizsardzību, lai kur arī jūs 

dotos. Tas ir ļoti ērts patīkamai laika pavadīšanai, strādājot ar datoru vai nu lidostas uzgaidāmajā telpā, 

vai dzīvojamās istabas dīvānā. Iebūvētā HeatProtect tehnoloģija neļauj uzkarst klēpjdatoram un tavām 

kājām.

Aizsardzība jums un jūsu piezīmjdatoram
• HeatProtect slāņi novērš uzkaršanu
• Stabila virsma, uz kuras novietot jūsu klēpjdatoru
• Komfortabls lietošanai klēpī

Aizsargā piezīmjdatoru
• Pret skrāpējumiem droši rāvējslēdzēji ar gumijas galviņu

Ņemiet līdzi visur
• Plašs atvērums, viegli ievietot klēpjdatoru

Piemērots priekšmetu pārvietošanai
• Aizsargā klēpjdatoru pret skrāpējumiem



 HeatProtect novērš uzkaršanu

Jūs izmantojat savu klēpjdatoru, turot klēpī, lai 
skatītos video vilcienā, klausītos mūziku pludmalē un 
pārlūkot internetu, tērzētu ar draugiem vai strādātu 
ar dokumentiem, atrodoties lidostā. Taču pēc 
noteikta lietošanas laika radītais karstums rada 
diskomforta sajūtu kājām un var sabojāt klēpjdatoru. 
Philips HeatProtect aizsargā jūs un jūsu klēpjdatoru, 
saglabājot vēsumu, ko nodrošina alumīnija slānis, lai 
izkliedētu klēpjdatora radīto karstumu, stingra 
virsma gaisa cirkulācijas nodrošināšanai un izolējošs 
slānis, lai aizsargātu jūs pret augstu temperatūru.

Stabila virsma klēpjdatoram

Ja kā galdiņu izmantojat uz savām kājām novietotu 
žurnālu, tas ir ļoti slīdīgs, un tā ir nestabila virsma jūsu 
klēpjdatoram, it īpaši, ja vēlaties ieņemt komfortablu 
pozu. Turklāt varat sabojāt savu klēpjdatoru, ja tas 
noslīd. Philips klēpjdatora apvākam ir plakana augšējā 
virsma jūsu klēpjdatoram un mīksta apakšējā virsma 
jūsu klēpim, lai klēpjdatoru novietotu stabili un droši, 
kamēr skatāties YouTube, klausāties mūziku vai 
strādājat ar dokumentiem jebkurā vietā.

Komfortabls lietošanai klēpī

Mīksta, komfortabla apakšdaļa klēpim

Viegli ievietot klēpjdatoru

Philips klēpjdatora apvalkam ir trīspusējs atvērums, 
lai būtu viegli ievietot klēpjdatoru.

Rāvējslēdzēji ar gumijas galviņu

Jūsu klēpjdatoru vai piezīmjdatoru var saskrāpēt 
rāvējslēdzēja galviņa, ievietojot datoru apvākā vai 
somā. Philips apvākam un somai ir rāvējslēdzējs ar 
gumijas galviņu, kas samazina iespējamību saskrāpēt 
jūsu klēpjdatoru un piezīmjdatoru.
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Specifikācijas
Dizains
• Krāsa: Pelēka ar mango krāsas rāvējslēdzēju

Svars un izmēri
• Atbilstošs piezīmjdatora lielumam: 10,2" (26 cm)
• Atbilstošs piezīmjdatora izmēriem: 267 x 191 x 38 

mm

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

30,2 x 22 x 3 cm
• Svars: 0,3 kg

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma veids: Kartons
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

31,75 x 26,67 x 3,2 cm
• Bruto svars: 0,38 kg
• Neto svars: 0,3 kg
• Taras svars: 0,08 kg
• EAN: 87 12581 52317 6

Ārējā kartona kaste
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 4
• Outer carton (L x W x H): 

33,34 x 29,2 x 13,02 cm
• Bruto svars: 1,75 kg
• Neto svars: 1,2 kg
• Taras svars: 0,55 kg
• EAN: 87 12581 52323 7
•
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Klēpjdatora apvāks
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