
 

 

Philips
Netbook-laukku

25,9 cm (10,2")
ja HeatProtect

SLE5100PN
Olen viileä, jotta sinulla on mukava olla

ja HeatProtect
Aseta netbook jäykälle puolelle, jossa HeatProtectin alumiinisuojakerrokset estävät 
ylikuumenemisen. Pehmeämpi puoli tuntuu mukavalta sylissä. Irrotettava hihna helpottaa 
kantamista. Tarvikkeille on erilliset lokerot.

Suojaan sinua ja kannettavaasi
• HeatProtect-kerrokset estävät kuumenemisen
• Tukeva pinta minikannettavaa varten
• Mukava käyttää sylissä

Suojaa kannettavaa tietokonettasi
• Suojatut vetoketjut suojaavat naarmuilta

Vie minut minne vain
• Irrotettavan hihnan ansiosta voit käyttää kantokotelona tai olkalaukkuna
• Leveä suuaukko, minikannettava on helppo asettaa laukkuun
• Minikannettavan kevyt kotelo

Kannan tavarasi
• Paljon taskuja lisätarvikkeiden säilyttämiseen
• Suojaa minikannettavaa naarmuilta



 HeatProtect suojaa kuumuudelta

Minikannettava on sylissäsi, kun katsot videoita 
junassa, kuuntelet musiikkia rannalla ja surfaat 
netissä, chattaat kaveriesi kanssa tai teet töitä 
lentokentällä. Ajan oloon koneen lämpö alkaa 
tuntua epämiellyttävältä jaloissa ja voi 
vahingoittaa minikannettavaa. Philipsin 
minikannettavan HeatProtect-suojus suojaa 
sekä sinua että konettasi lämmöltä. Sen 
alumiinikerros johtaa lämpöä pois 
minikannettavasta, sen jäykkä pinta parantaa 
ilmankiertoa ja eristävä kerros suojaa sinua 
kuumuudelta.

Tukeva pinta minikannettavalle

Lehti minikannettavan alustana sylissä on liukas 
ja epävakaa, varsinkin, jos haluat ottaa mukavan 
asennon. Sylistä lipsahtava minikannettava voi 
jopa vahingoittua. Philipsin minikannettavan 
suojuksessa on tasainen yläpinta tietokoneelle 
ja pehmeä alapinta syliä vasten, joten kone 
pysyy turvallisesti vakaana, kun katsot 
YouTubea, kuuntelet musiikkia tai teet töitä.

Mukava käyttää sylissä

Miellyttävän pehmeä alapuoli syliä vasten

Käytä kotelona tai laukkuna

Mukana irrotettava hihna, joten voit käyttää 
laukkua kotelona tai olkalaukkuna

Kevyt kantaa

Olet hankkinut minikannettavan, koska se on 
kevyt kuljettaa. Philipsin minikannettavan 
laukku on valmistettu kevyestä materiaalista, 

joten voit kuljettaa minikannettavaa mukavasti 
kaikkialla.

Lisätarvikkeiden säilyttäminen

Philipsin minikannettavan laukussa on monta 
taskua lisätarvikkeita varten, ja erillinen tasku 
minikannettavan virtasovitinta varten.

Suojatut vetoketjut

Vetoketjun vedin voi naarmuttaa kannettavaa 
tietokonetta, kun laitat konetta suojukseensa 
tai laukkuunsa. Philipsin kannettavan 
tietokoneen suojuksen ja laukun vetoketjun 
vetimen kumipäällyste suojaavat konettasi 
naarmuilta.
SLE5100PN/10

Kohokohdat
Netbook-laukku
25,9 cm (10,2") ja HeatProtect
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Muotoilu
• Väri: Harmaa, vaaleanpunainen vetoketju

Materiaali
• Tukeva yläpinta: EVA
• Pehmeä alapinta: Kestävä neopreeni
• Kangasvuori: Mokkavuori

Paino ja mitat
• Joustaa kannettavan mittojen mukaan: 26 cm
• Joustaa kannettavan mittojen mukaan: 267 x 191 x 

38 mm

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 25,8 x 33 x 8,8 cm
• Paino: 0,496 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Pahvi
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 25,8 x 33 x 8,89 cm
• Kokonaispaino: 0,62 kg
• Nettopaino: 0,496 kg
• Taara: 0,124 kg
• EAN: 87 12581 52356 5

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 4
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

37,15 x 26,67 x 35,56 cm
• Kokonaispaino: 2,89 kg
• Nettopaino: 1,984 kg
• Taara: 0,906 kg
• EAN: 87 12581 52358 9
•
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Tekniset tiedot
Netbook-laukku
25,9 cm (10,2") ja HeatProtect
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