
 

 

Philips
Capa para notebook

13,3"
com HeatProtect

SLE2300PN
Não esquenta para seu maior conforto

com HeatProtect
Elegante e versátil, a Capa para notebook Philips protege seu notebook onde quer que você esteja. 

Com uma prática superfície de navegação, é ideal para usar em um saguão de embarque ou no sofá da 

sala. O sistema HeatProtect integrado proporciona um maior conforto, impedindo que o notebook e 

suas pernas esquentem.

Proteção para você e para seu notebook
• As camadas do HeatProtect evitam o aquecimento do netbook
• Superfície estável para apoiar seu netbook
• Confortável para usar no colo

Cuida do seu notebook
• Zíperes emborrachados antiarranhões

Leve para qualquer lugar
• Abertura grande para facilitar o encaixe do netbook

Transporte seu material
• Protege seu netbook contra arranhões



 O HeatProtect evita o aquecimento do 
netbook
Você usa seu netbook no colo para assistir a vídeos 
em um trem, ouvir músicas na praia, navegar na 
Internet, bater papo com amigos ou trabalhar em 
documentos enquanto está no aeroporto. Com o 
passar do tempo, o calor gerado pelo uso 
prolongado causa desconforto nas pernas e pode 
danificar o netbook. O HeatProtect da Philips 
protege você e seu netbook do calor acumulado 
graças à sua camada de alumínio, que dispersa o 
calor, à superfície rígida, que fornece a ventilação 
necessária, e a uma camada de isolamento térmico, 
que protege você contra altas temperaturas.

Superfície estável para o netbook
Se você usa revistas para apoiar seu netbook no 
colo, sabe que elas são muito escorregadias e 
instáveis, principalmente quando deseja posicionar o 
aparelho de um modo confortável para o seu corpo. 
E isso ainda pode danificar o netbook caso ele deslize 
e caia. A Capa para netbook Philips apresenta uma 
superfície superior plana para o netbook e uma parte 
inferior macia para suas pernas, mantendo o netbook 
estável e seguro enquanto você assiste a vídeos no 
YouTube, ouve músicas ou trabalha em documentos.

Confortável para usar no colo
Parte inferior macia para suas pernas

Fácil instalação do seu netbook
A Capa para netbook Philips tem três aberturas 
laterais para que você possa encaixar seu netbook 
com toda facilidade.

Zíperes emborrachados
O netbook ou notebook pode ser arranhado pelo 
zíper quando você o coloca em uma capa ou bolsa. 
A Capa e a Bolsa Philips usam um zíper 
emborrachado que diminui a possibilidade de o 
netbook ou notebook ser arranhado.
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Destaques
• Número de produtos inclusos: 1 •
Design
• Cor: Cinza com zíper rosa

Peso e dimensões
• Própria para notebooks de até: 13,3" (34 cm)
• Própria para notebooks com dimensões de até: 

325 x 241 x 41 mm

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

34,9 x 27,3 x 3,5 cm
• Peso: 0,434 kg

Dimensões da embalagem
• Tipo da embalagem: Papelão

• Dimensões da embalagem (L x A x P): 
37,15 x 30,8 x 3,33 cm

• Peso bruto: 0,522 kg
• Peso líquido: 0,434 kg
• Peso da embalagem: 0,088 kg
• EAN: 87 12581 55834 5

Embalagem externa
• Número de embalagens para o cliente: 4
• Embalagem externa (L x L x A): 

38,74 x 33,34 x 14,92 cm
• Peso bruto: 2,5 kg
• Peso líquido: 1,736 kg
• Peso da embalagem: 0,764 kg
• EAN: 87 12581 55835 2
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