
 

 

Philips
Taška na notebook

15,6" širokoúhlé
s ochranou ErgoProtect

SLE6150EN
Jsem nakřivo, abyste se vy cítili pohodlně

Navíc funkce ErgoProtect a HeatProtect
Zakřivená konstrukce odstraňuje namáhání zápěstí a krku, takže můžete pracovat déle 
a přesto bez bolestí. Všechny naše tašky jsou opatřeny vrstvou Heat Protect, která 
umožňuje dýchat vám i vašemu notebooku.

Vypnout ramena! Jsem skvělá i pro držení těla
• Zakřivený design ErgoProtect™ pro pohodlnější držení těla a menší námahu
• Zakřivený design pro lepší zobrazení displeje notebooku
• Slouží jako stabilní mobilní stůl pro váš notebook

Ochráním vás i váš notebook
• Heat Protect™ brání notebook před kumulací tepla
• Design větrání vytvářející pod notebookem proud vzduchu
• Pevný materiál a silná vycpávka zajišťující ochranu notebooku

Ponesu vaše věci
• Lehká taška s pohodlným uchopením a popruhem na rameno
• Široký otvor a mnoho vnitřních kapes



 Zakřivený design ErgoProtect™

Nacházíte-li se mimo domov a chcete používat 
svůj notebook na klíně, musíte při pohledu na 
obrazovku ohýbat krk. To může být vcelku 
nepohodlné a po čase se začnou zahřívat i vaše 
stehna, což negativně ovlivňuje výkon 
notebooku. Nyní vám nový ergonomicky 
zakřivený design tašky notebooku poskytuje 
lepší úhel zobrazení a tím i lepší držení těla, což 
snižuje námahu krku a zápěstí. Stačí položit 
notebook na zakřivenou tašku s vrstvami 
HeatProtect, které snižují kumulaci tepla. A 
konečně – tento design představuje stylový, 
pohodlný a zdravější způsob používání 
notebooku!

Slouží jako stabilní mobilní stůl

Nemůžete na cestách najít pracovní stůl? Taška 
notebooku Philips nyní slouží jako stabilní 
mobilní stůl, na němž můžete pracovat, a jeho 
speciální povrch zvyšuje přilnavost, takže se 
nemusíte obávat, že by vám sklouzl z klína.

Heat Protect™ brání kumulaci tepla

Kumulace tepla působí na klíně nepohodlí a 
vašemu notebooku to také nesvědčí, protože 
může dojít ke snížení jeho výkonu. Díky 
systému HeatProtect taška notebooku Philips 
obsahuje vrstvu, která chrání před kumulací 
tepla a udržuje pro vás i váš notebook 
optimální teplotu.

Větrání prostřednictvím proudu 
vzduchu

Díky větracím otvorům je notebook 
nadzvednutý a může pod ním proudit vzduch, a 
udržují tak pro vás i váš notebook optimální 
teplotu.

Pevný materiál a silná vycpávka
Pevné pouzdro s dostatečnou pěnovou 
vycpávkou o tloušťce 5 mm chrání notebook 
před poškrábáním a poškozením.

Lehkost s pohodlím

Průzkum mezi zákazníky nám ukázal, že jedním 
z hlavních požadavků, je taška notebooku, 
kterou lze pohodlně nosit. Zdá se vám, že je 
vaše taška příliš těžká a popruh se vám 
zařezává do ramene? Tašky notebooků Philips 
jsou vyrobeny z pevného, ale velmi lehkého 
materiálu. Uchopení a ramenní popruhy jsou 
z tlusté a měkké vycpávky a jsou dostatečně 
široké na to, aby rozložily hmotnost na vaše 
rameno.

Široký otvor a vnitřní kapsy

Taška je navržena s širokým otvorem, který 
umožňuje snadné vložení notebooku, a má 
mnoho užitečných vnitřních kapes pro udržení 
pořádku v tašce. Je zde i místo na odložení 
napájecího adaptéru.
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Přednosti
Taška na notebook
15,6" širokoúhlé s ochranou ErgoProtect
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Tvar
• Barva: Černá s modrým nádechem

Materiál
• Pevný povrch v horní části: EVA
• Jemný povrch ve spodní části: Polyester
• Vycpávka: 5mm pěna pro intenzivní ochranu
• Popruh na rameno: 5mm pěna pro odlehčení tlaku

Hmotnost a rozměry
• Vyhovuje rozměrům notebooku: 15,6" (40 cm)
• Vyhovuje rozměrům notebooku: 

386 x 286 x 45 mm

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

44,5 x 35,5 x 10,5 cm
• Hmotnost: 0,85 kg

Rozměry balení
• Typ balení: Karta
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 44,5 x 35,5 x 10,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,9 kg
• Čistá hmotnost: 0,85 kg
• Hmotnost obalu: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 55913 7

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 4
• Vnější obal (D x Š x V): 45,7 x 40,64 x 38,75 cm
• Hrubá hmotnost: 4,72 kg
• Čistá hmotnost: 3,4 kg
• Hmotnost obalu: 1,32 kg
• EAN: 87 12581 55578 8
•
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Specifikace
Taška na notebook
15,6" širokoúhlé s ochranou ErgoProtect
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