
 

 

„Philips“
Nešiojamojo kompiuterio 
dėklas

25,9 cm (10,2 col.)
su „HeatProtect“

SLE2100AN
Esu vėsus, tad galite jaustis patogiai

su „HeatProtect“
Kur tik beeitumėte, elegantiškas ir universalus „Philips“ nešiojamojo kompiuterio dėklas apsaugo jūsų 

nešiojamąjį kompiuterį. Jos banglentės tipo paviršius patogus naudoti išvykimo salėje ar ant sofos 

svetainėje. Joje yra integruota „HeatProtect“ funkcija, kuriai veikiant vėdinamas jūsų nešiojamasis 

kompiuteris ir kojos.

Apsaugau jus ir jūsų nešiojamąjį kompiuterį
• „HeatProtect“ sluoksniai apsaugo nuo įkaitimo
• Stabilus paviršius, ant kurio galite uždėti nešiojamąjį kompiuterį
• Patogu naudoti ant kelių

Rūpinasi jūsų nešiojamuoju kompiuteriu
• Guma padengti, nebraižantys užtrauktukai

Pasiimkite mane bet kur
• Plati anga, lengva įdėti nešiojamąjį kompiuterį

Nešiosiu jūsų daiktus
• Apsaugo jūsų nešiojamąjį kompiuterį nuo įbrėžimų



 „HeatProtect“ apsaugo nuo įkaitimo

Pasidėję nešiojamąjį kompiuterį ant kelių, žiūrite 
vaizdo įrašus traukinyje, klausotės muzikos ir naršote 
internetą paplūdimyje, kalbatės su draugais ar pildote 
dokumentus oro uoste. Tačiau per laiką ilgai 
naudojantis nešiojamuoju kompiuteriu, jis įkaista, 
todėl jūsų kojoms nepatogu ir tai gali sugadinti jūsų 
nešiojamąjį kompiuterį. „Philips HeatProtect“ 
apsaugo jus ir nešiojamąjį kompiuterį savo aliuminio 
sluoksnio dėka ir leidžia jūsų keliams bei 
nešiojamajam kompiuteriui išlikti vėsiems 
išsklaidydamas šilumą, sklindančią iš nešiojamojo 
kompiuterio; tvirtas paviršius leidžia cirkuliuoti orui, 
kurio reikia nešiojamajam kompiuteriui, o izoliacinis 
sluoksnis apsaugo jus nuo aukštos temperatūros.

Stabilus paviršius nešiojamajam 
kompiuteriui

Jei vietoje stalo ant kelių naudojate žurnalą, jo 
paviršius gali būti labai slidus ir nestabilus jūsų 
nešiojamajam kompiuteriui, ypač jei norite, kad jūsų 
kūnas būtų patogioje padėtyje. Jei nešiojamasis 
kompiuteris nuslys, galite jį sugadinti. „Philips“ 
nešiojamojo kompiuterio dėklas turi plokščią 
viršutinį paviršių nešiojamajam kompiuteriui bei 
minkštą apatinę dalį jūsų keliams – taip jūsų 
nešiojamasis kompiuteris bus stabilus ir saugus, kol 
žiūrėsite „YouTube“, klausysitės muzikos ar dirbsite 
su dokumentais, kad ir kur būtumėte.

Patogu naudoti ant kelių

Minkšta, patogi apatinė pusė jūsų keliams

Lengva įdėti nešiojamąjį kompiuterį

„Philips“ nešiojamojo kompiuterio dėklas atidaromas 
trijuose šonuose, todėl į jį lengva įdėti nešiojamąjį 
kompiuterį.

Guma padengti užtrauktukai

Jūsų nešiojamąjį kompiuterį gali įbrėžti užtrauktuko 
galvutė jį dedant į dėklą ar krepšį. „Philips“ dėklams 
ir krepšiams naudojami guma padengti užtrauktukai 
sumažina tikimybę subraižyti nešiojamąjį kompiuterį.
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Specifikacijos
Konstrukcija
• Spalva: Pilka su mango spalvos užtrauktuku

Svoris ir matmenys
• Pritaikytas nešiojamojo kompiuterio dydžiui: 10,2 

col. (26 cm)
• Pritaikytas nešiojamojo kompiuterio matmenims: 

267 x 191 x 38

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

30,2 x 22 x 3 cm
• Svoris: 0,3 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Kartonas
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

31,75 x 26,67 x 3,2 cm
• Bendras svoris: 0,38 kg
• Grynasis svoris: 0,3 kg
• Pakuotės svoris: 0,08 kg
• EAN: 87 12581 52317 6

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4
• Outer carton (L x W x H): 

33,34 x 29,2 x 13,02 cm
• Bendras svoris: 1,75 kg
• Grynasis svoris: 1,2 kg
• Pakuotės svoris: 0,55 kg
• EAN: 87 12581 52323 7
•
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