
 

 

Philips
Dizüstü bilgisayar kılıfı

14,1 inç
HeatProtect ile

SLE2400AN
O kadar serinim ki rahatınızı hiç bozmam

HeatProtect ile
Zarif ve çok yönlü olan Philips dizüstü bilgisayar kılıfı, nereye giderseniz gidin dizüstü bilgisayarınızı 
korur. Bir bekleme salonunda veya oturma odası kanepenizde kullanışlı bir İnternet'te gezinme 
aracıdır. Dahili HeatProtect özelliği, dizüstü bilgisayarınızı ve bacaklarınızı serin tutar

Sizi ve dizüstü bilgisayarınızı korurum
• HeatProtect katmanları ısı olușumunu önler
• Netbook'unuzu yaslayabileceğiniz sabit yüzey
• Dizlerinizin üstünde konforlu kullanım

Dizüstü bilgisayarınızı korur
• Çizilmeyi önleyen kauçuk fermuarlar

Beni her yere götür
• Geniș ağzı sayesinde netbook'unuzu kolayca yerleștirebilirsiniz

Eșyalarınızı ben tașırım
• Netbook'unuzu çiziklere karșı korur



 HeatProtect, ısıyı önler
Netbook'unuzu, trende video izlemek, kumsalda 
müzik dinlemek ve Internet'te gezinmek, 
havaalanındayken arkadașlarınızla sohbet etmek veya 
belgeler üzerinde çalıșmak için dizinizin üstünde 
kullanırsınız. Ancak zamanla, sürekli kullanım 
nedeniyle olușan ısı, bacaklarınızın rahatsız olmasına 
neden olur ve netbook'unuza zarar verebilir. Philips 
HeatProtect, ısıyı netbook'unuzdan uzaklaștıran 
alüminyum katmanları, gereken hava akıșını sağlayan 
sert yüzeyi ve sizi yüksek sıcaklıklardan koruyan 
yalıtımlı katmanıyla hem sizi hem de netbook'unuzu 
korur.

Netbook için sabit yüzey
Kucağınızda destek olarak kullandığınız dergi çok 
kaygan olur ve özellikle vücudunuz için rahat bir 
pozisyon almak istediğinizde netbook'unuz için sabit 
bir yüzey değildir. Ayrıca kayması durumunda 
netbook'unuz zarar görebilir. Philips Netbook Kılıfı, 
netbook'unuz için düz üst yüzeye ve bacaklarınız için 
yumușak alt kısma sahiptir; böylece, nereye 
giderseniz gidin YouTube izlerken, müzik dinlerken 
veya belgeler üzerinde çalıșırken netbook'unuz sabit 
ve güvenli kalır.

Dizlerinizin üstünde konforlu kullanım
Dizleriniz için yumușak ve konforlu kullanım

Netbook'unuzu kolayca 
yerleștirebilirsiniz

Philips Netbook kılıfı üç taraftan açıldığından, 
netbook'unuzu kolayca yerleștirebilirsiniz.

Kauçuk fermuarlar
Netbook'unuz veya dizüstü bilgisayarınız, kılıfının 
veya çantasının içine koyarken fermuar bașlığı ile 
çizilebilir. Philips kılıf ve çantalarında netbook veya 
dizüstü bilgisayarınızın çizilmesini önlemek için 
kauçuk fermuar bulunmaktadır.
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Özellikler
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1 •
Tasarım
• Renk: Gri; fermuarı sarı

Ağırlık ve boyutlar
• Uyumlu dizüstü boyutları: 14,1 inç (36 cm)
• Dizüstü bilgisayar boyutlarına uyar: 344 x 251 x 42 

mm

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 36,5 x 27,9 x 3,5 cm
• Ağırlık: 0,497 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj türü: Karton

• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 
38,74 x 32,07 x 3,65 cm

• Brüt ağırlık: 0,591 kg
• Net ağırlık: 0,497 kg
• Dara ağırlığı: 0,094 kg
• EAN: 87 12581 55743 0

Dıș Karton
• Ambalaj sayısı: 4
• Dıș karton (L x G x Y): 38,74 x 34,61 x 14,92 cm
• Brüt ağırlık: 2,82 kg
• Net ağırlık: 1,988 kg
• Dara ağırlığı: 0,832 kg
• EAN: 87 12581 52327 5
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