
 

 

Philips
Кожух за преносим 
компютър

10,2 инча
с HeatProtect

SLE3100AN
Разхлаждане за ваше удобство

с HeatProtect
Елегантен и универсален, кожухът за преносим компютър на Philips защитава преносимия ви 

компютър навсякъде. Той е удобна повърхност за работа в интернет на летището или на дивана 

във вашата всекидневна. Вграденият HeatProtect поддържа преносимия ви компютър и краката 

ви приятно хладни

Защита за вас и вашия преносим компютър
• HeatProtect ви пази от загряване
• Твърда горна част за вашия преносим компютър
• Мека възглавничка за скута ви

Грижи се за преносимия ви компютър
• Вътрешна облицовка от мек плат
• Гумирани ципове без издраскване

Вземете ме навсякъде
• Шшш...! Скрито отделение за багаж
• Скрита дръжка за лесно пренасяне



 HeatProtect ви пази от загряване

Използвате преносимия си компютър в скута си, 
за да гледате видеоклипове във влака, да слушате 
музика на плажа и да преглеждате страници в 
интернет, да чатите с приятели или да работите 
върху документи, когато сте на летището. Но с 
времето топлината, породена от 
продължителната употреба, създава дискомфорт 
за краката ви и може да повреди компютъра. Със 
своите три защитни слоя, кожухът за преносим 
компютър с HeatProtect™ на Philips защитава 
както вас, така и преносимия ви компютър от 
натрупване на топлина, когато сте извън къщи, а 
плоската му горна повърхност осигурява добра 
вентилация и в същото време поддържа стабилно 
компютъра ви.

Твърда горна част за вашия преносим 
компютър

Ако използвате списание в скута си като бюро, то 
се изплъзва и не е стабилна повърхност за вашия 
преносим компютър, особено ако искате да 

заемете удобно положение. И можете да 
повредите преносимия си компютър, ако го 
изпуснете. Кожухът за преносим компютър на 
Philips има плоска горна повърхност за вашия 
преносим компютър и мека долна част за скута 
ви, така че можете да държите стабилно и 
сигурно компютъра си, докато гледате YouTube, 
слушате музика или работите върху документи, 
където и да сте.

Вътрешна облицовка от мек плат

Преносимият ви компютър може да се издраска 
от други твърди повърхности в чантата ви, когато 
го поставяте в кожуха. Кожухът за преносим 
компютър на Philips е покрит отвътре с подобен 
на велур материал, за да предпазва компютъра от 
издраскване.

Гумирани ципове

Главата на ципа може да издраска преносимия ви 
компютър, когато го поставяте в кожуха. 
Кожухът за преносим компютър на Philips 
използва гумирани ципове, които намаляват 
опасността от издраскване на компютъра ви.
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Спецификации
Дизайн
• Цвят: Патешко жълто

Материал
• Твърда горна повърхност: EVA
• Мека долна повърхност: Издръжлив неопрен
• Вътрешна материя: Велурен плат

Тегло и размери
• Съвпада с размерите на преносим компютър: 

267 x 191 x 38 мм

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

29 x 22,9 x 2,8 см
• Тегло: 0,335 кг

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Карта
• Брой включени продукти: 1
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

32,39 x 28,58 x 3,18 см
• Бруто тегло: 0,439 кг
• Нето тегло: 0,335 кг
• Тегло с опаковката: 0,104 кг
• EAN: 87 12581 49295 3

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 4
• Външен кашон (л x Ш x В): 34 x 30,5 x 14,29 см
• Бруто тегло: 1,79 кг
• Нето тегло: 1,34 кг
• Тегло с опаковката: 0,45 кг
• EAN: 87 12581 51032 9
•
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