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Szeroka 15,6"
z osłoną ErgoProtect

SLE6150EN
Kąt nachylenia zapewni Ci wygodę,

o którą zadbają funkcje ErgoProtect i HeatProtect
Nachylona konstrukcja pozwala uniknąć nacisku na nadgarstek i szyję, umożliwiając 
dłuższą pracę bez bólu. Technologia HeatProtect znajduje się we wszystkich naszych 
torbach, chroniąc przed nagrzaniem.

Wyprostuj się — pomogę Ci zachować właściwą postawę
• Konstrukcja kątowa ErgoProtect™ pomoże Ci zachować właściwą postawę i zmniejszy 

obciążenie
• Kąt nachylenia zapewnia lepszą widoczność laptopa
• Może służyć jako stabilne przenośne biurko do laptopa

Ochrona dla Ciebie i Twojego laptopa
• Technologia Heat Protect™ chroni przed gromadzeniem się ciepła generowanego przez laptop
• Wentylowana konstrukcja zapewnia obieg powietrza pod laptopem
• Wytrzymały materiał i gruba wyściółka zabezpieczająca laptop

Zabezpieczę Twoje urządzenie
• niewielka waga i wygoda dzięki uchwytowi i paskowi na ramię
• Szeroki kąt otwarcia i wewnętrzne kieszenie



 Konstrukcja kątowa ErgoProtect™

Kiedy chcesz pracować na laptopie poza 
domem, trzymając go na kolanach, musisz 
pochylać głowę, aby obserwować ekran pod 
odpowiednim kątem. Może to stać się dość 
niewygodne, a na dodatek kolana rozgrzewają 
się po pewnym czasie, co negatywnie wpływa 
na pracę laptopa. Ale teraz masz nową 
ergonomiczną torbę, która zapewnia właściwy 
kąt patrzenia na ekran, pozwoli przybrać 
prawidłową postawę podczas pracy oraz 
zmniejszy obciążenie szyi i nadgarstków. 
Wystarczy umieścić laptopa na tej specjalnej 
torbie z warstwą HeatProtect ograniczającą 
gromadzenie się ciepła. Nareszcie masz 
wszystko w jednym, czyli styl, wygodę i 
zdrowszą pracę z laptopem poza domem!

Może służyć jako stabilne przenośne 
biurko

Nie możesz znaleźć biurka, pracując poza 
domem? Teraz możesz skorzystać z torby na 
laptopa firmy Philips, która służy jako stabilne 
przenośne biurko do pracy. Jej specjalna 

powierzchnia zapobiega zsunięciu się laptopa z 
kolan.

Technologia Heat Protect™ chroni 
przed gromadzeniem się ciepła

Uczucie gorąca podczas trzymania laptopa na 
kolanach jest dość nieprzyjemne, a na dodatek 
może to wpłynąć na działanie komputera i 
spowolnić jego pracę. Dzięki funkcji 
HeatProtect torba na laptopa firmy Philips 
umożliwia skorzystanie z warstwy 
zapobiegającej gromadzeniu się ciepła i pomaga 
ochłodzić zarówno komputer, jak i jego 
właściciela!

Wentylacja sprzyja obiegowi powietrza

Dzięki odpowiednim kanałom wentylacyjnym 
laptop pozostaje lekko uniesiony, co z kolei 
pozwala zachować obieg powietrza pod 
spodem. Teraz ani Ty ani Twój komputer nie 
musicie już znosić gorąca.

Wytrzymały materiał i gruba wyściółka 
ochronna
Sztywna osłona z grubą, 5-milimetrową 
wyściółką piankową zabezpieczającą laptopa 
przed zarysowaniami i uszkodzeniami.

niewielka waga i wygoda

Badania opinii klientów wykazały, że jedną z 
najbardziej pożądanych cech torby na laptopa 
jest wygoda noszenia. Czy masz wrażenie, że 
Twoja torba jest za ciężka, a pas wrzyna Ci się 
w ramię? Torby na laptopa firmy Philips są 
wykonane z wytrzymałego, ale lekkiego 
materiału. Uchwyty i paski na ramię mają 
miękkie wykończenie i są wystarczająco 
szerokie, aby zapewnić odpowiednie 
rozłożenie ciężaru podczas noszenia.

Szeroki kąt otwarcia i wewnętrzne 
kieszenie

Szeroki kąt otwarcia torby ułatwia wsunięcie 
laptopa, a liczne kieszenie wewnętrzne 
pozwalają zachować porządek. Do dyspozycji 
masz nawet osobne miejsce na wygodne 
przechowywanie zasilacza.
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Wzornictwo
• Kolor: Czarna z niebieskimi dodatkami

Materiał
• Twarda powierzchnia górna: EVA (etylenowy 

octan winylu)
• Miękka powierzchnia dolna: Poliester
• Wyściółka: 5-milimetrowa pianka zapewnia 

skuteczną ochronę
• Pasek na ramię: 5-milimetrowa wyściółka piankowa 

zmniejszająca obciążenie

Waga i wymiary
• Pasuje do netbooka o wymiarach: 15,6" (40 cm)
• Pasuje do laptopa o wymiarach: 386 x 286 x 45 mm

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

44,5 x 35,5 x 10,5 cm
• Waga: 0,85 kg

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Karton
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

44,5 x 35,5 x 10,5 cm
• Waga brutto: 0,9 kg
• Waga netto: 0,85 kg
• Ciężar opakowania: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 55913 7

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

45,7 x 40,64 x 38,75 cm
• Waga brutto: 4,72 kg
• Waga netto: 3,4 kg
• Ciężar opakowania: 1,32 kg
• EAN: 87 12581 55578 8
•
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