
 

 

Philips
Piezīmjdatora soma

34 cm (13,3 collu)
ar ErgoProtect

SLE6130AN
Pielāgota forma lielākam komfortam

ar ErgoProtect un HeatProtect
Pielāgotas formas konstrukcija noņem spriedzi no plaukstām un kakla, tādējādi varat strādāt 
ilgāk, nejūtot sāpes muskuļos un locītavās. Visās somās iestrādāta Heat Protect tehnoloģija, kas 
piezīmjdatoram nodrošina vienmērīgu temperatūru, kamēr atrodaties ceļā.

Nodrošina labu pozu un komfortu mugurai
• ErgoProtect™ pielāgota konstrukcija ērtākai pozai, mazākam sasprindzinājumam
• Pielāgota konstrukcija labākam skata leņķim uz piezīmjdatoru
• Izmantojama kā stabils mobilais galdiņš jūsu piezīmjdatoram

Aizsardzība jums un jūsu piezīmjdatoram
• Heat Protect™, lai novērstu piezīmjdatora uzkaršanu
• Ventilējoša konstrukcija, kas rada gaisa plūsmu zem piezīmjdatora
• Stingrs materiāls un biezs paliktnis, lai aizsargātu piezīmjdatoru

Piemērots priekšmetu pārvietošanai
• viegla, ar komfortablu rokturi un plecu siksnu
• Plašs atvērums un daudzas iekšējās kabatas



 ErgoProtect™ pielāgota konstrukcija

Kad atrodaties ārpus mājām un vēlaties 
izmantot savu piezīmjdatoru klēpī, ir jānoliec 
kakls, lai labāk redzētu ekrānu. Šāda poza var 
kļūt diezgan neērta, un pēc laika klēpis uzkarst, 
kas ietekmē piezīmjdatora veiktspēju. Tagad 
piezīmjdatora somas jaunā ergonomiskā 
pielāgotas formas konstrukcija nodrošina 
labāku skata leņķi, lai uzlabotu pozu un 
samazinātu spriedzi uz kaklu un plaukstām. 
Vienkārši novietojiet piezīmjdatoru uz 
pielāgotas konstrukcijas somas ar HeatProtect 
slāņiem, lai novērstu siltuma uzkrāšanos. 
Beidzot — stils, komforts un veselīgāka 
piezīmjdatora lietošana!

Izmantojama kā stabils mobilais galdiņš

Vai jums nav pieejams galds, atrodoties ceļā? 
Tagad Philips piezīmjdatora somu var izmantot 
kā stabilu mobilo galdiņu darba laikā, un tās 
īpašā virsma stingri notur piezīmjdatoru, tāpēc 

nav jāuztraucas, ka tas varētu noslīdēt no 
klēpja.

Heat Protect™, lai novērstu uzkaršanu

Pieaugot karstumam, varat justies neērti, 
turklāt arī piezīmjdatora veiktspēja var 
pasliktināties. Philips piezīmjdatora soma ar 
HeatProtect slāni novērš uzkaršanu un palīdz 
uzturēt vēsumu jums un piezīmjdatoram!

Ventilācija, kas rada gaisa plūsmu

Izstrādāta ar ventilācijas kanāliem, paceliet 
piezīmjdatoru un ļaujiet gaisam plūst zem 
piezīmjdatora. Saglabā vēsumu jums un jūsu 
piezīmjdatoram.

Stingrs materiāls un biezs paliktnis
Izgatavots no stingra vāka ar plašu 5 mm biezu 
putuplasta paliktni, kas aizsargā piezīmjdatoru 
pret skrāpējumiem un bojājumiem.

viegla un komfortabla

Patērētāju aptaujas ir pierādījušas, ka cilvēki 
vēlas piezīmjdatora somu, ko var ērti pārnēsāt. 
Vai jūsu soma ir pārāk smaga un vai siksna berž 
jūsu plecus? Philips piezīmjdatoru somas ir 
izgatavotas no stingra, bet ļoti viegla materiāla. 
Rokturim un plecu siksnām ir biezs, mīksts 
paliktnis, un tās ir pietiekami plašas, lai 
vienmērīgi sadalītu svaru uz plecu.

Plašs atvērums un iekšējās kabatas

Izstrādāta ar plašu atvērumu, kas ļauj vienkārši 
ievietot piezīmjdatoru, un tai ir daudzas 
noderīgas iekšējās kabatas, lai jūsu piederumi 
būtu izvietoti kārtībā. Paredzēta arī vieta, lai 
ērti novietotu strāvas adapteri.
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Izceltie produkti
Piezīmjdatora soma
34 cm (13,3 collu) ar ErgoProtect
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Dizains
• Krāsa: Pelēka ar mango krāsas rāvējslēdzēju

Materiāls
• Stingra augšējā virsma: EVA
• Mīksta apakšējā virsma: Poliesteris
• Paliktnis: 5 mm putuplasta slānis intensīvai 

aizsardzībai
• Plecu siksna: 5 mm putuplasta slānis spiediena 

atbrīvošanai

Svars un izmēri
• Atbilstošs piezīmjdatora lielumam: 13,3" (34 cm)
• Atbilstošs piezīmjdatora izmēriem: 325 x 241 x 41 

mm

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

39 x 30,5 x 9,8 cm
• Svars: 0,75 kg

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma veids: Kartons
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

39 x 30,5 x 9,8 cm
• Bruto svars: 0,8 kg
• Neto svars: 0,75 kg
• Taras svars: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 55912 0

Ārējā kartona kaste
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 4
• Outer carton (L x W x H): 40,64 x 40 x 33,66 cm
• Bruto svars: 4,22 kg
• Neto svars: 3 kg
• Taras svars: 1,22 kg
• EAN: 87 12581 55581 8
•
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