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Hűvös maradok, így Ön kényelmesen dolgozhat
HeatProtect
Az elegáns és sokoldalú Philips notebook tok gondoskodik notebookjának védelméről, bármerre is jár. 

Ugyanolyan kényelmes felületet biztosít a netes szörfözéshez egy váróteremben, mint nappalijának 

kanapéján. A beépített HeatProtect egyaránt kellemesen hűvösen tartja a notebookot és az Ön lábát is

Megvédem Önt és notebookját
• A HeatProtect technológia hidegen tart
• Megfelelően kemény tartórész a notebook számára
• A puha párna kényelmes tartást biztosít

Gondját viseli notebookjának
• Puha anyagú bevonat
• Gumival bevont, karcolásmentes cipzár

Vigyen magával bárhová
• Shhh...! rejtett tárolórekesz
• Rejtett fogantyú a könnyed hordozáshoz



 A HeatProtect technológia hidegen tart

A notebookot jellegéből adódóan a legkülönbözőbb 
helyszíneken használja: videót néz rajta vonaton 
utazva, zenét hallgat, és böngészi a netet a 
tengerparton, barátaival cseveg, vagy éppen dolgozik 
a repülőtéren ülve. A hosszabb ideig fennálló 
használat azonban jelentős hőt generál, amely nem 
csupán kényelmetlen az Ön lába számára, de 
károsíthatja a notebookot is. A 3-as védőréteggel 
rendelkező Philips HeatProtect™ Notebook tok 
egyfelől megvédi Önt és notebookját a 
hőképződéstől, miközben Ön úton van, másfelől 
pedig kényelmes és stabil felületet biztosít a 
notebook számára is.

Megfelelően kemény tartórész a 
notebook számára

Ha Ön egy magazint használ asztalként, amikor ölébe 
veszi notebookját, ez a megoldás aligha szolgáltat 
csúszásmentes és kényelmes felületet mindehhez. 
Meg is sérülhet a notebook, ha véletlenül lecsúszik az 
öléből. A Philips Notebook tok olyan, ideális felületet 

biztosít, amely alul kellemesen puha, felül pedig a 
notebook számára megfelelően stabil, kemény és 
biztos. Bárhol is tartózkodik, biztos megoldást 
biztosít YouTube-os videonézéshez, 
zenehallgatáshoz vagy dokumentumokkal végzett 
munkájához.

Puha anyagú bevonat

Notebookja megkarcolódhat, ha más kemény 
tárgyakkal érintkezik táskájában, amikor behelyezi a 
tokjába. A Philips Notebook tok bársonyos belseje 
kellemes és karcmentes védelmet biztosít 
notebookja számára.

Gumival bevont cipzár

Netbookját vagy notebookját megkarcolhatja a 
cipzárfej, amikor a tokjába vagy táskába helyezi. A 
Philips tok és táska gumis cipzárja csökkenti annak 
lehetőségét, hogy netbookja vagy notebookja 
összekarcolódjon.
SLE3400FN/10

Műszaki adatok
Formaterv
• Szín: Szürke színű, szürke cipzárral

Anyag
• Felső rész - merev kialakítás: Etilén-vinil-acetát 

(kopolimer)
• Alsó rész - puha kialakítás: Tartós neoprén
• Belső anyag: Bársony kialakítás

Tömeg és méretek
• Tökéletesen illeszkedik a notebook méretéhez: 

344 x 251 x 42 mm

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

37,3 x 28,5 x 3,9 cm
• Tömeg: 0,562 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Kártya
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

41 x 34,3 x 4,28 cm
• Bruttó tömeg: 0,667 kg
• Nettó tömeg: 0,562 kg
• Táratömeg: 0,105 kg
• EAN: 87 12581 50564 6

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

42,55 x 36,19 x 15,55 cm
• Bruttó tömeg: 2,626 kg
• Nettó tömeg: 2,248 kg
• Táratömeg: 0,378 kg
• EAN: 87 12581 51026 8
•
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