
 

 

Philips
Saco para netbook

29 cm (11,6")
com HeatProtect

SLE5110AN
Estou fresco para que possa estar confortável
com HeatProtect
Coloque o seu netbook sobre a parte rígida para que as camadas HeatProtect com a película de 

alumínio impeçam a acumulação de calor e para que a parte mais macia seja confortável no seu colo. 

Com uma fita amovível para utilizar com ou sem alça, tem compartimentos para todos os seus 

acessórios.

Protejo-o a si e ao seu portátil
• As camadas HeatProtect evitam a acumulação do calor
• Superfície estável para apoiar o netbook
• Utilização confortável no seu colo

Cuida do seu portátil
• Fechos em borracha anti-riscos

Leve-me para todo o lado
• Alça amovível para utilizar como bolsa de transporte ou saco de ombro
• Abertura larga, fácil introdução do netbook
• Leveza e portabilidade para o seu netbook

Eu transporto as suas coisas
• Muitas bolsas para armazenar os seus acessórios
• Protege o seu netbook de riscos



 O HeatProtect evita o calor

Costuma colocar o seu netbook no colo para 
ver vídeos no comboio, ouvir música na praia 
e navegar na Internet, conversar com os 
amigos ou trabalhar em documentos quando 
está no aeroporto. Mas, ao longo do tempo, o 
calor gerado pela utilização prolongada 
provoca-lhe desconforto nas pernas, além de 
poder danificar o seu netbook. O HeatProtect 
da Philips protege-o a si e ao seu netbook 
mantendo-os frescos através da sua camada de 
alumínio para dissipar o calor do seu netbook, 
da superfície rígida para permitir a circulação 
de ar necessária e de uma camada isoladora 
que o protege das altas temperaturas.

Superfície estável para o netbook

Se utilizar uma revista como secretária em 
cima do seu colo, esta é muito escorregadia e 
não representa uma superfície estável para o 
seu netbook, especialmente quando pretende 
adoptar uma posição confortável para o seu 
corpo. E poderá danificar o seu netbook, se 
este escorregar. A bolsa para netbook da 

Philips tem uma superfície superior plana para 
o seu portátil e uma parte inferior macia para 
o seu colo, desta forma pode manter o seu 
portátil estável e seguro enquanto vê vídeos no 
YouTube, ouve música ou trabalha em 
documentos independentemente do local 
onde se encontra.

Utilização confortável no seu colo

Parte inferior macia para o seu colo

Utilizar com ou sem alça
Com uma alça amovível para que possa 
transportar como bolsa ou usar como saco de 
ombro

Leveza e portabilidade

Comprou um netbook visto que este é leve e 
fácil de transportar. O saco para netbook da 
Philips foi concebido para ser fabricado em 
materiais leves, para poder transportar o seu 
netbook confortavelmente a qualquer altura e 
para qualquer lugar.

Armazenamento dos seus acessórios

O saco para netbook da Philips tem muitos 
compartimentos para guardar os seus 
acessórios e uma bolsa concebida 
especialmente para transportar o 
transformador do seu netbook.

Fechos em borracha

O seu netbook ou portátil pode ser riscado 
pela extremidade do fecho ao colocá-lo na sua 
bolsa ou estojo para portátil. A bolsa e estojo 
para portátil da Philips utilizam um cursor de 
fecho de correr em borracha que reduz as 
possibilidades do seu netbook e portátil serem 
riscados.
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Destaques
Saco para netbook
29 cm (11,6") com HeatProtect
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Design
• Cor: Cinzento com fecho alaranjado

Material
• Superfície superior rígida: EVA
• Superfície inferior macia: Neopreno durável
• Tecido interior: Tecido tipo camurça

Peso e dimensões
• Adapta-se ao tamanho do portátil: 11,6" (30 cm)
• Adapta-se à dimensão do portátil: 290 x 209 x 38 

mm

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

26,7 x 34,3 x 8,8 cm
• Peso: 0,6 kg

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Cartão
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

26,7 x 34,3 x 8,8 cm
• Peso bruto: 0,73 kg
• Peso líquido: 0,6 kg
• Tara: 0,13 kg
• EAN: 87 12581 53040 2

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 4
• Embalagem exterior (C x L x A): 

37,15 x 28,26 x 36,8 cm
• Peso bruto: 3,54 kg
• Peso líquido: 2,4 kg
• Tara: 1,14 kg
• EAN: 87 12581 53042 6
•
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Especificações
Saco para netbook
29 cm (11,6") com HeatProtect
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