
 

 

Philips
Sülearvutikott

34 cm (13,3")
Funktsiooniga ErgoProtect

SLE6130AN
Olen kallutatav, et teil oleks mugav

Funktsioonidga ErgoProtect ja HeatProtect
Kallutatud disain ei sunni teid randmeid ja kaela pingutama, et saaksite töötada kauem ja 
valutult. Kõigil meie kottidel on funktsioon Heat Protect, mis annab liikvel oleku ajal teile 
ja teie sülearvutile hingamisruumi.

Selg sirgu, olen teie rühile hea
• ErgoProtect™-i kallakuga disain parema hoiaku tagamiseks ja pingete vähendamiseks
• Kaldus disain sülearvuti lihtsamaks vaatamiseks
• Kindel kaasaskantav laud teie sülearvutile

Kaitsen teid ja teie sülearvutit
• Heat Protect™ sülearvuti kaitsmiseks kuumuse kogunemise eest
• Ventilatsiooni soodustav disain, mis võimaldab õhu ringlust sülearvuti all
• Jäik materjal ja paksud pehmendused kaitsevad teie sülearvutit

Kannan teie asju
• Kerge ja mugav sang ja õlarihm
• Laialt avanev kott ja palju siselahtreid



 ErgoProtect™-i kallakuga disain

Kui soovite väljaspool kodu sülearvutit süles 
kasutada, peate ekraani vaatamiseks kaela 
painutama. See võib olla üsna ebamugav ja aja 
jooksul muutuvad jalad kuumaks, mis 
omakorda halvendab sülearvuti tööd. 
Sülearvuti koti uudne, ergonoomiline kaldus 
disain pakub teile paremat vaatenurka, et teie 
rüht oleks parem ja te ei peaks kaela ja 
randmeid pingutama. Pange sülearvuti lihtsalt 
kaldus pinnale, mille HeatProtecti kihid 
takistavad soojuse kogunemist. Lõpuks ometi 
on sülearvuti kasutamine stiilne, mugav ja 
tervislik!

Toimib kindla kaasaskantava lauana

Kas te ei leia teel olles lauda? Nüüd saate 
kasutada Philipsi sülearvutikotti kindla 
kaasaskantava töölauana, mille eriline pind 

aitab sülearvutit paigal hoida, et te ei peaks 
muretsema selle mahakukkumise pärast.

Heat Protect™ kuumuse eest 
kaitsmiseks

Kuumuse kogunemine teie süles on ebamugav 
ja see ei meeldi ka teie sülearvutile, 
halvendades arvuti tööd. Philipsi sülearvutikoti 
HeatProtecti kiht takistab kuumuse 
kogunemist ja hoiab arvuti ja teie süle jahedana!

Õhuringlus ventilatsiooni tagamiseks

Ventilatsioonikanalitega alus võimaldab õhu 
ringlust sülearvuti all, hoides teid ja teie arvuti 
jahedana.

Jäik materjal ja paksud pehmendused
Jäik kate, millel on 5 mm paksune 
vahtpehmendus, kaitseb teie sülearvutit 
kriimustuste ja kahjustuste eest.

Kerge ja mugav

Turu-uuringud on näidanud, et üks 
sülearvutikoti enim nõutud omadusi on 
mugavus kandmisel. Kas teie kott tundub liiga 
raske, kas selle õlarihm on ebamugav? Philipsi 
sülearvutikotid on valmistatud jäigast, kuid väga 
kergest materjalist. Sangal ja õlarihmal on 
pehmed ja paksud pehmendused ning õlarihm 
on piisavalt lai, et jaotada raskus õlale ühtlaselt.

Laialt avanev kott ja siselahtrid

Laialt avanevasse kotti on sülearvutit lihtne 
panna ja kotil on ka mitmeid praktilisi 
sisetaskuid, et hoida teie asjad korras. Kotis on 
ka lahter toitekaabli jaoks.
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Disain
• Värvus: Hall, mangovärvi lukuga

Materjal
• Jäik pealispind: EVA
• Pehme aluspind: Polüester
• Pehmendused: 5 mm vahtpehmendus tugeva kaitse 

pakkumiseks
• Õlarihm: 5 mm vahtpehmendus raskuse 

jaotamiseks

Kaal ja mõõtmed
• Sülearvuti maksimaalne suurus: 13,3" (34 cm)
• Sülearvuti maksimaalsed mõõtmed: 325 x 241 x 41 

mm

Toote mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x K x S): 39 x 30,5 x 9,8 cm
• Kaal: 0,75 kg

Pakendi mõõtmed
• Pakendi tüüp: Papp
• Toodete arv komplektis: 1
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 39 x 30,5 x 9,8 cm
• Kogukaal: 0,8 kg
• Kaal pakendita: 0,75 kg
• Pakendi kaal: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 55912 0

Väline papp-pakend
• Pakendite arv: 4
• Outer carton (L x L x K): 40,64 x 40 x 33,66 cm
• Kogukaal: 4,22 kg
• Kaal pakendita: 3 kg
• Pakendi kaal: 1,22" kg
• EAN: 87 12581 55581 8
•
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