
 

 

Philips
Puzdro na notebook

15,4"
s ochranou HeatProtect

SLE3500AN
Moje výnimočné vlastnosti zaručia vaše pohodlie
s ochranou HeatProtect
Elegantné a všestranné puzdro Philips na notebook ochráni váš prenosný počítač, nech idete kamkoľvek. 

Či sa nachádzate v odletovej hale, alebo na gauči v obývačke, slúži aj ako praktická podložka na 

surfovanie. Vďaka zabudovanej ochrane HeatProtect budú vaše nohy a notebook príjemne chladné

Ochráni vás aj váš notebook
• HeatProtect chráni oboch pred teplom
• Pevné puzdro pre váš notebook
• Mäkký vankúšik pre lono

Postará sa o váš notebook
• Materiál s podšívkou z jemnej tkaniny
• Pogumované zipsy zabraňujúce poškriabaniu

Vezmite ma kamkoľvek
• Psst...! skrytý odkladací priečinok
• Skrytá rúčka na ľahké prenášanie



 HeatProtect chráni oboch pred teplom

Používate svoj notebook na lone na sledovanie videí 
vo vlaku, počúvanie hudby na pláži a surfovanie po 
nete, komunikáciu s priateľmi alebo prácu s 
dokumentmi priamo na letisku. Časom však teplo 
vytvorené z nepretržitého používania spôsobí 
nepríjemný pocit pre nohy a mohlo by poškodiť váš 
notebook. Puzdro na notebook Philips 
HeatProtect™ vďaka 3 ochranným vrstvám ochráni 
vás aj váš notebook pred tvorbou tepla, keď ste na 
cestách. Jeho plochý horný povrch zaisťuje aj dobrú 
ventiláciu a stabilitu vášho notebooku.

Pevné puzdro pre váš notebook

Ak na podloženie notebooku položeného v lone 
použijete časopis, je takýto povrch veľmi šmykľavý a 

nestabilný. To platí hlavne vtedy, keď si chcete nájsť 
polohu, ktorá je pohodlná pre vaše telo. A ak sa 
notebook zošmykne, môže sa poškodiť. Puzdro pre 
notebook Philips má plochý horný povrch pre 
notebook a mäkkú spodnú stranu pre vaše lono, 
takže zaručí stabilitu a bezpečnosť vášho notebooku, 
a vy môžete pokojne sledovať YouTube, počúvať 
hudbu či pracovať na dokumentoch kdekoľvek na 
cestách.

Materiál s podšívkou z jemnej tkaniny

Váš notebook sa môže poškriabať o iné tvrdé 
povrchy v taške, keď ho dávate do puzdra na 
notebook. Puzdro na notebook Philips obsahuje vo 
vnútri materiál podobný semišu, ktorý ochráni váš 
notebook a zaistí jednoduchú manipuláciu a zabráni 
vzniku škrabancov.

Pogumované zipsy
Váš notebook by mohla poškriabať hlavička zipsu, 
keď ho vkladáte do puzdra na notebook. Puzdro na 
notebook Philips však používa pogumované horné 
časti zipsov, čím znižuje možnosť poškriabania 
notebooku.
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Technické údaje
Materiál
• Horný pevný povrch: EVA
• Spodný mäkký povrch: Odolný neoprén
• Vnútorná tkanina: Semišová tkanina

Hmotnosť a rozmery
• Prispôsobí sa veľkosti notebooku: 380 x 286 x 

45 mm

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

40,6 x 31 5 x 3,9 cm
• Hmotnosť: 0 61 kg

Rozmery balenia
• Typ balenia: Kartón
• Počet zabalených produktov: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

43,5 x 35,8 x 4,28 cm
• Hmotnosť brutto: 0,732 kg
• Čistá hmotnosť: 0 61 kg
• Hmotnosť obalu: 0,122 kg
• EAN: 87 12581 49322 6

Vonkajšia lepenka
• Počet spotrebiteľských balení: 4
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 

45,09 x 37,78 x 15,55 cm
• Hmotnosť brutto: 2,892 kg
• Čistá hmotnosť: 2 44 kg
• Hmotnosť obalu: 0,452 kg
• EAN: 87 12581 51030 5
•
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