
 

 

Philips
Netbook-fodral

25,9 cm (10,2")
med HeatProtect

SLE2100AN
Sval så att du kan känna dig bekväm

med HeatProtect
Philips eleganta och mångsidiga fodral för netbook skyddar din netbook var du än är. Det 
är en praktisk surfyta i avgångshallen eller i tv-soffan. Det inbyggda HeatProtect håller din 
netbook och ditt knä behagligt svala

Skyddar dig och din bärbara dator
• HeatProtect-lagren förhindrar värmeutveckling
• Stabil yta som underlag för netbook
• Behaglig att använda i knät

Ser efter din bärbara dator
• Gummerade blixtlås som inte repar

Ta med mig överallt
• Bred öppning, lätt att stoppa ned din netbook i

Jag bär dina saker
• Skyddar din netbook mot repor



 HeatProtect förhindrar värme

Du har din netbook i knät när du tittar på video på 
tåget, lyssnar på musik på stranden och surfar på 
nätet, chattar med vänner eller jobbar med 
dokument när du sitter på flygplatsen. Men med 
tiden gör värmen från datorn att benen känns 
obekväma och att din netbook kan skadas. Med 
Philips HeatProtect hålls du och din netbook svala 
tack vare aluminumlagren som sprider värmen från 
din netbook, den fasta ytan som skapar 
luftcirkulation och isoleringslagret som skyddar mot 
höga temperaturer.

Stabil yta för din netbook

Om du använder en tidskrift som skrivbord i knät är 
ytan hal och inte stabil nog för en netbook, särskilt 
om du vill sitta bekvämt. Du kanske också skadar din 
netbook om den halkar av. Philips fodral för bärbara 
datorer har en platt ovansida för din netbook och en 
mjuk undersida för knät, så att din netbook sitter 
stabilt och säkert när du tittar på YouTube, lyssnar 
på musik eller jobbar med dokument var du än 
befinner dig.

Behaglig att använda i knät

Mjuk, behaglig undersida för knät

Lätt att stoppa ned din netbook i

Philips fodral för netbook har tre öppningar på sidan, 
så att du enkelt kan stoppa ned din netbook.

Gummerade blixtlås

Din netbook eller bärbara dator kan repas av 
blixtlåset när du lägger ned den i fodralet eller 
väskan. Philips fodral och väskor har gummerade 
blixtlås, vilket minskar risken för att din netbook 
eller bärbara dator repas.
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Specifikationer
Design
• Färg: Grått med mangofärgat blixtlås

Vikt och mått
• Passar för bärbara datorer med mått på upp till: 

10,2 tum (26 cm)
• Passar för bärbara datorer med mått på upp till: 

267 x 191 x 38 mm

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 30,2 x 22 x 3 cm
• Vikt: 0,3 kg

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Kort
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

31,75 x 26,67 x 3,2 cm
• Bruttovikt: 0,38 kg
• Nettovikt: 0,3 kg
• Taravikt: 0,08 kg
• EAN: 87 12581 52317 6

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 4
• Yttre kartong (L x B x H): 33,34 x 29,2 x 13,02 cm
• Bruttovikt: 1,75 kg
• Nettovikt: 1,2 kg
• Taravikt: 0,55 kg
• EAN: 87 12581 52323 7
•
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Funktioner
Netbook-fodral
25,9 cm (10,2") med HeatProtect
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