
 

 

Philips
Bolsa para notebook

15,6"
com ErgoProtect

SLE6150EN
Articulada para um maior conforto

com ErgoProtect e HeatProtect
O design articulado elimina o esforço nos punhos e no pescoço para que você possa 
trabalhar por mais tempo sem sentir dor. O Heat Protect está presente em todas as 
nossas bolsas para você usar confortavelmente seu notebook onde quer que esteja.

Ombros no lugar certo, excelente para sua postura
• Design articulado ErgoProtect™ para melhorar a postura e diminuir a tensão
• Design articulado para uma melhor visualização do notebook
• Funciona como uma mesa portátil e estável para seu notebook

Proteção para você e para seu notebook
• Heat Protect™ para evitar aquecimento do notebook
• O sistema de ventilação cria um fluxo de ar sob o notebook
• Material rígido e acolchoamento espesso para proteger o notebook

Carregue suas coisas
• leve e com alças confortáveis para transportar a bolsa com a mão ou no ombro
• Ampla abertura e vários compartimentos internos



 Design articulado ErgoProtect™

Quando você está fora de casa e quer usar o 
notebook apoiado no colo, precisa inclinar o 
pescoço para visualizar a tela. Essa posição 
pode se tornar muito desconfortável e, com o 
passar do tempo, você sentirá suas pernas 
esquentarem, e esse calor afeta o desempenho 
do notebook. O novo design articulado 
ergonômico da bolsa para notebook oferece 
um ângulo de visão ideal para uma boa postura, 
reduzindo a tensão no pescoço e nos punhos. 
Basta colocar o notebook sobre a bolsa 
articulada com as camadas HeatProtect para 
evitar o aquecimento. Estilo, conforto e uma 
forma mais saudável de usar seu notebook!

Funciona como uma mesa portátil e 
estável

Não consegue achar uma mesa quando está 
fora de casa? A bolsa para notebook da Philips 
serve como uma mesa portátil e estável, e a 
superfície especial ajuda a manter o notebook 
no lugar para que você não tenha que se 

preocupar com a possibilidade de o 
equipamento escorregar pelo seu colo.

Heat Protect™ para evitar aquecimento

O aquecimento provoca desconforto em suas 
pernas e prejudica o desempenho do 
notebook. A bolsa para notebook da Philips 
com HeatProtect dispõe de uma camada que 
impede o aquecimento e não deixa que você 
nem o notebook esquentem!

O sistema de ventilação cria um fluxo de 
ar

O design com canais de ventilação suspende o 
notebook, permitindo o fluxo de ar na parte 
inferior do equipamento, impedindo que você 
e seu notebook esquentem.

Material rígido e acolchoamento espesso
Fabricada com uma capa rígida e 
acolchoamento espesso de 5 mm em espuma, 
protege o notebook de arranhões e danos.

leve e confortável

Uma pesquisa com consumidores mostrou que 
um dos itens mais desejados no mercado é 
uma bolsa para notebook confortável para 
transportar. Sua bolsa pesa muito e a alça 
machuca seus ombros? As bolsas para 
notebook da Philips são fabricadas com 
material rígido e extremamente leve. As alças 
para transporte com a mão ou no ombro são 
acolchoadas com um material macio e espesso 
e são amplas o suficiente para distribuir o peso 
sobre os ombros.

Ampla abertura e compartimentos 
internos

Design com ampla abertura para guardar seu 
netbook com toda a facilidade, e vários 
compartimentos internos para manter tudo 
em ordem. A bolsa também dispõe de espaço 
para guardar separadamente o adaptador de 
energia.
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Destaques
Bolsa para notebook
15,6" com ErgoProtect 
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Design
• Cor: Preto com detalhes azuis

Material
• Superfície superior rígida: EVA
• Superfície inferior macia: Poliéster
• Acolchoamento: 5 mm em espuma para uma 

proteção intensa
• Alça para transporte no ombro: 5 mm em espuma 

para diminuir a pressão

Peso e dimensões
• Própria para notebooks de até: 15,6" (40 cm)
• Própria para notebooks com dimensões de até: 

386 x 286 x 45 mm

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

44,5 x 35,5 x 10,5 cm
• Peso: 0,85 kg

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

44,5 x 35,5 x 10,5 cm
• Peso bruto: 0,9 kg
• Peso líquido: 0,85 kg
• Peso da embalagem: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 55913 7

Embalagem externa
• Número de embalagens para o cliente: 4
• Embalagem externa (L x L x A): 

45,7 x 40,64 x 38,75 cm
• Peso bruto: 4,72 kg
• Peso líquido: 3,4 kg
• Peso da embalagem: 1,32 kg
• EAN: 87 12581 55578 8
•
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