Philips
Notebooktas

40 cm (15,6") breedbeeld
met ErgoProtect

SLE6150EN

Comfortabel dankzij een slimme hoek
met ErgoProtect en HeatProtect
Het gebogen ontwerp zorgt voor minder druk op uw polsen en nek, zodat u langer
probleemloos kunt werken. Al onze tassen beschikken over HeatProtect voor de
benodigde koelte voor u en uw notebook onderweg.
Past bij elk postuur
• Gebogen ontwerp met ErgoProtect™ voor een betere houding en minder druk
• Gebogen ontwerp om notebook beter te kunnen bekijken
• Te gebruiken als stabiel mobiel bureau voor uw notebook
Voor uw bescherming en die van uw notebook
• Heat Protect™ tegen verhitting van uw notebook
• Ventilatie zorgt voor luchtstroom onder notebook
• Stevig materiaal en dikke vulling beschermen uw notebook
Al uw spullen mee
• lichtgewicht met comfortabel handvat en schouderband
• Brede opening en veel binnenvakken
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Kenmerken
Gebogen ontwerp met ErgoProtect™

bovendien dat het apparaat van uw schoot
glijdt.

lichtgewicht en comfortabel

Heat Protect™ tegen verhitting

Als u van huis bent en uw notebook op schoot
houdt, moet u uw nek buigen om het scherm
goed te kunnen zien. Dat is niet comfortabel en
bovendien krijgt u na enige tijd warme benen,
terwijl de warmte ook nog eens de prestaties
van uw notebook beïnvloedt. Het nieuwe
ergonomische gebogen ontwerp van deze
notebooktas biedt een betere kijkhoek, zodat
u een betere houding hebt en de druk op uw
nek en polsen afneemt. Wanneer uw notebook
op de tas ligt, voorkomen de HeatProtectlagen bovendien dat het apparaat warm wordt.
Een combinatie van stijl en comfort die er
bovendien voor zorgt dat u op een gezondere
manier werkt!

De warmte die uw notebook afgeeft voelt
onprettig aan en bovendien kunnen de
prestaties van het apparaat door de warmte
afnemen. De HeatProtect-laag van de Philipsnotebooktas voorkomt verhitting, wat voor u
en uw notebook een stuk prettiger is!

Uit onderzoek blijkt dat consumenten het
uiterst belangrijk vinden dat ze hun
notebooktas op een prettige manier kunnen
dragen. Is uw huidige tas te zwaar of snijdt de
band in uw schouders? De Philipsnotebooktassen zijn gemaakt van stevig maar
zeer licht materiaal. Het handvat en de
schouderbanden hebben een dikke, zachte
vulling en zijn breed genoeg om het gewicht
goed over uw schouder te verdelen.

Ventilatie zorgt voor luchtstroom
Brede opening en binnenvakken

Te gebruiken als stabiel mobiel bureau

Het ontwerp bevat ventilatiekanalen. Wanneer
u uw notebook optilt, kan er lucht onderdoor
stromen om verhitting te voorkomen.
Hebt u onderweg geen bureau tot uw
beschikking? Dan kunt u de Philipsnotebooktas als stabiel mobiel bureau
gebruiken. Het speciale oppervlak voorkomt

Stevig materiaal en dikke vulling
De stevige bovenkant en vulling van schuim
met een dikte van 5 mm beschermen uw
notebook tegen krassen en stoten.

Dankzij de brede opening kunt u uw notebook
gemakkelijk in de tas laten glijden en met de
vele handige binnenvakken houdt u uw spullen
op orde. Er is zelfs ruimte om uw
voedingsadapter netjes op te bergen.
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Specificaties
Ontwerp

• Kleur: Zwart met blauwe accenten

Materiaal
•
•
•
•

Stevige bovenzijde: EVA
Zachte onderzijde: Polyester
Vulling: 5 mm schuim voor optimale bescherming
Schouderband: 5 mm schuim voor verlichting van
de druk

Gewicht en afmetingen

• Geschikt voor de afmetingen van een notebook: 40
cm (15,6")
• Geschikt voor de afmetingen van een notebook:
386 x 286 x 45 mm

Afmetingen van het product

• Afmetingen van product (B x H x D):
44,5 x 35,5 x 10,5 cm
• Gewicht: 0,85 kg
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Afmetingen van de verpakking

• Verpakkingstype: Karton
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
44,5 x 35,5 x 10,5 cm
• Brutogewicht: 0,9 kg
• Nettogewicht: 0,85 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 55913 7

Omdoos

•
•
•
•
•
•

Aantal consumentenverpakkingen: 4
Omdoos (L x B x H): 45,7 x 40,64 x 38,75 cm
Brutogewicht: 4,72 kg
Nettogewicht: 3,4 kg
Gewicht van de verpakking: 1,32 kg
EAN: 87 12581 55578 8
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