
 

 

Philips
Notebook-taske

13,3"
med ErgoProtect

SLE6130AN
Jeg er vinklet, så du kan have det behageligt
med ErgoProtect og HeatProtect
Det vinklede design aflaster overbelastningen i dine håndled og nakke, og gør det muligt 
for dig at arbejde længere uden smerter. Alle vores tasker er varmebeskyttet, hvilket gør 
at både du og din notebook ikke bliver overophedede, når du er på farten.

Op med skuldrene, jeg er fantastisk for din holdning
• ErgoProtect™ skråt design for en bedre holdning og mindre belastning
• Vinklet design for en bedre visning af notebook'en
• Fungerer som et stabilt, bærbart bord til din notebook

Jeg beskytter dig og din notebook
• HeatProtect™ til at forhindre overophedning fra din notebook
• Ventilationsdesign skaber luftstrøm under din notebook
• Stift materiale og tyk polstring for at beskytte din notebook

Jeg bærer dine ting
• letvægt med komfortabelt håndtag og skulderrem
• Stor åbning og mange inderlommer



 ErgoProtect™ skråt design

Når du er væk hjemmefra og vil bruge din 
notebook på dit skød, er du nødt til at bøje 
nakken, så du kan se skærmen. Dette kan være 
ret ubehageligt, og med tiden bliver dine lår 
varme, hvilket påvirker din notebooks 
ydeevne. Nu giver det nye ergonomiske, skrå 
design på notebook-tasken dig en bedre 
synsvinkel, så din holdning bliver bedre, og 
overbelastning af nakke og håndled reduceres. 
Læg blot din notebook på den skrånende taske 
med HeatProtect-lag til at forhindre 
overophedning. Endelig - stil, komfort og en 
bedre måde at bruge din notebook på!

Fungerer som et stabilt, bærbart bord

Kan du ikke finde et bord, når du er ude? Nu 
kan Philips' notebook-taske bruges som et 
stabilt, mobilt bord du kan arbejde ved, og dens 
særlige overflade holder din notebook på 

plads, så du ikke skal være nervøs for, at den 
glider på gulvet.

HeatProtect™ til at forhindre varme

Overophedningen er ikke rar for dit skød, og 
du ved også, at din notebook ikke har godt af 
det, fordi dens ydeevne kan blive forringet. 
Med HeatProtect giver Philips notebook-taske 
dig et underlag, der forhindrer overophedning 
og holder dig og din notebook afkølet!

Ventilation skaber luftstrøm

Designet med ventilationskanaler som løfter 
notebook'en op, så luft kan strømme ind under 
den. Holder dig og din notebook afkølet.

Stift materiale og tyk polstring
Lavet af et stift omslag med en 5 mm tyk 
skumpolstring, som beskytter din notebook 
mod ridser og skader.

letvægt med komfort

Forbrugerundersøgelser har vist os, at en af de 
vigtigste ting forbrugere vil have, er en 
notebook-taske, som er bekvem at bære. Er 
din taske for tung, og gnaver remmen over din 
skulder? Philips' notebook-tasker er lavet af et 
stift men meget let materiale. Håndtaget og 
skulderremmen er tykt polstrede og brede 
nok til, at vægten på din skulder fordeles.

Stor åbning og inderlommer

Designet med en stor åbning til nem 
opbevaring af din netbook og med mange 
nyttige inderlommer, så du kan holde styr på 
dine ting. Der er endda plads til at lægge din 
strømadapter ned i.
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Design
• Farve: Grå med orange lynlås

Materiale
• Fast overside: EVA
• Blød underside: Polyester
• Polstring: 5 mm skum for intensiv beskyttelse
• Skulderrem: 5 mm skum for mindsket tryk

Vægt og dimensioner
• Passer til notebooks op til: 13,3" (34 cm)
• Passer til notebooks op til: 325 x 241 x 41 mm

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 39 x 30,5 x 9,8 cm
• Vægt: 0,75 kg

Emballagens mål
• Emballagetype: Kort
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 39 x 30,5 x 9,8 cm
• Bruttovægt: 0,8 kg
• Nettovægt: 0,75 kg
• Taravægt: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 55912 0

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 4
• Ydre indpakning (L x B x H): 

40,64 x 40 x 33,66 cm
• Bruttovægt: 4,22 kg
• Nettovægt: 3 kg
• Taravægt: 1,22 kg
• EAN: 87 12581 55581 8
•
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