
 

 

Philips
Sülearvutiümbris

31 cm (12,1")
Funktsiooniga HeatProtect

SLE2200AN
Olen jahe, et teil oleks mugav

Funktsiooniga HeatProtect
Elegantne ja mitmekülgne Philipsi sülearvutiümbris kaitseb teie sülearvutit kõikjal. See on 
mugav nii lennujaamas kui ka elutoadiivanil. Selle sisseehitatud funktsioon HeatProtect 
hoiab teie sülearvuti ja jalad mugavalt jahedad.

Kaitsen teid ja teie sülearvutit
• HeatProtecti kihid takistavad kuumenemist
• Stabiilne pind, millele arvuti toetada
• Mugav süles kasutada

Hoolitseb teie sülearvuti eest
• Kummikattega, mittekriimustavad lukud

Võtke mind kõikjale kaasa
• Lai ava, mille kaudu on sülearvutit lihtne sisse libistada

Kannan teie asju
• Kaitseb sülearvutit kriimustuste eest



 HeatProtect takistab kuumenemist

Kasutate sülearvutit rongis videote vaatamiseks, 
rannas muusika kuulamiseks ja võrgu sirvimiseks, 
sõpradega vestlemiseks või lennujaamas 
dokumentidega töötamiseks. Pideval kasutamisel 
tekkiv kuumus on aga ebamugav teie jalgadele ja võib 
sülearvutit kahjustada. Philips HeatProtect kaitseb 
teid ja teie arvutit ja hoiab jahedust, hajutades 
sülearvuti kuumuse alumiiniumkihi abil ja olles jäik 
alus, et sülearvuti õhuringlus hästi toimiks, ning 
kaitstes teid isolatsioonikihi abil kõrge temperatuuri 
eest.

Kindel alus sülearvutile

Ajakiri on süles arvutilauana kasutades väga libe ja 
ebakindel, eriti siis, kui soovite leida mugava asendi. 
Maha libisedes võib sülearvuti ka kahjustada saada. 
Philipsi sülearvutiümbrisel on lame pealispind ja 
pehme aluspind, et arvuti püsiks kindlalt paigal, kui 
vaatate YouTube'i, kuulate muusikat või töötate 
dokumentidega ükskõik, kuhu lähete.

Mugav süles kasutada

Pehme ja mugav aluspind

Lihtne sülearvutit sisse libistada

Philipsi sülearvutiümbris on kolmelt küljelt avatav, et 
saaksite sülearvuti lihtsalt ümbrisesse lükata.

Kummikattega lukud

Lukk võib sülearvutit kriimustada, kui selle kotti 
panete. Philipsi ümbrises ja kotis kasutatakse 
kummikattega tõmblukke, mis vähendavad sülearvuti 
kriimustamise võimalust.
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Spetsifikatsioon
Disain
• Värvus: Hall, mangovärvi lukuga

Kaal ja mõõtmed
• Sülearvuti maksimaalne suurus: 12,1" (31 cm)
• Sülearvuti maksimaalsed mõõtmed: 325 x 241 x 41 

mm

Toote mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x K x S): 34,3 x 25,5 x 3 cm
• Kaal: 0,41 kg

Pakendi mõõtmed
• Pakendi tüüp: Papp
• Toodete arv komplektis: 1
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 

35,8 x 29,8 x 3,2 cm
• Kogukaal: 0,5 kg
• Kaal pakendita: 0,41 kg
• Pakendi kaal: 0,09 kg
• EAN: 87 12581 52318 3

Väline papp-pakend
• Pakendite arv: 4
• Outer carton (L x L x K): 37,15 x 32,4 x 14,25 cm
• Kogukaal: 2,37 kg
• Kaal pakendita: 1,64 kg
• Pakendi kaal: 0,73 kg
• EAN: 87 12581 52325 1
•
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