
 

 

Philips
Saco para computador 
portátil

15,6" de largura
com ErgoProtect

SLE6150GN
Sou angular para que possa estar confortável
com ErgoProtect e HeatProtect
O design angular elimina a tensão dos seus pulsos e pescoço, para que possa trabalhar durante mais 

tempo e sem dores. O Heat Protect está presente em todos os nossos sacos, o que lhe proporciona 

e ao seu computador portátil espaço para respirar quando se encontra em movimento.

Ombros direitos, sou óptimo para a sua postura
• Design angular do ErgoProtect™ para melhor postura, menor esforço
• Design angular para uma melhor visualização do computador portátil
• Funciona como uma secretária móvel estável para o seu computador portátil

Protejo-o a si e ao seu portátil
• Heat Protect™ para evitar a acumulação de calor do portátil
• O design de ventilação cria fluxo de ar por baixo do computador portátil
• Material rígido e interior almofadado espesso para proteger o seu portátil

Eu transporto as suas coisas
• leve com pega confortável e alça para o ombro
• Abertura larga e numerosos compartimentos interiores



 Design angular do ErgoProtect™

Quando está fora de casa e quer utilizar o seu 
computador portátil sobre o colo, precisa de 
dobrar o pescoço para direccionar a sua visão 
para o ecrã. Isto pode ser muito 
desconfortável e, durante a utilização, o seu 
colo aquece, o que acabará por afectar o 
desempenho do seu computador portátil. 
Agora o novo design ergonómico angular do 
seu saco para computador portátil 
proporciona-lhe um melhor ângulo de 
visualização, para que a sua postura seja 
melhor, reduzindo o esforço do seu pescoço e 
pulso. Basta colocar o seu computador portátil 
no saco angular com as camadas HeatProtect 
para evitar a acumulação de calor. Finalmente, 
estilo, conforto e uma forma mais saudável 
para usar o seu computador portátil!

Funciona como uma secretária móvel 
estável

Não consegue encontrar uma secretária 
quanto está em movimento? Agora o saco para 
computador portátil da Philips serve como 
secretária móvel estável onde pode trabalhar e 
a sua superfície especial proporciona aderência 

ao seu portátil, para não precisar de se 
preocupar com eventuais deslizes.

Heat Protect™ para evitar o calor

A acumulação de calor no seu colo é 
desconfortável e não é benéfica para o seu 
computador portátil, visto que o seu 
desempenho pode ser prejudicado. Com o 
HeatProtect, o saco para computador portátil 
da Philips inclui uma camada para evitar a 
acumulação de calor e ajuda-o a manter o seu 
colo e o seu computador portátil frescos!

Ventilação cria fluxo de ar

Concebido com canais de ventilação, eleva o 
portátil e permite que o fluxo de ar passe por 
baixo do portátil. Mantém o seu colo e o seu 
computador portátil frescos.

Material rígido e interior almofadado 
espesso
Fabricado com uma cobertura rígida com 
interior almofadado amplo em espuma de 5 

mm de espessura, que protege o seu 
computador portátil de riscos e danos.

leveza com conforto

A pesquisa de consumo demonstrou que a 
característica principal que procura num saco 
para computador portátil é o conforto de 
transporte. O seu saco parece-lhe muito 
pesado e a alça magoa-lhe os ombros? Os 
sacos para computador portátil da Philips são 
fabricados num material rígido mas muito leve. 
A pega e as alças para o ombro têm um 
revestimento almofadado espesso, macio e 
suficientemente largo para distribuir o peso 
nos seus ombros.

Abertura larga e compartimentos 
interiores

Concebido com uma abertura larga que lhe 
permite colocar facilmente o computador 
portátil no interior e tem numerosos 
compartimentos interiores úteis para manter 
os seus artigos pessoais arrumados. Tem 
espaço até para arrumar o seu transformador.
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Destaques
Saco para computador portátil
15,6" de largura com ErgoProtect
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Design
• Cor: Cinzento com detalhes a verde

Material
• Superfície superior rígida: EVA
• Superfície inferior macia: Poliéster
• Interior almofadado: 5 mm de espuma para 

protecção intensa
• Alça para o ombro: 5 mm de espuma para aliviar a 

pressão

Peso e dimensões
• Adapta-se ao tamanho do portátil: 15,6" (40 cm)
• Adapta-se à dimensão do portátil: 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 de embalagem: Cartão
• Número de produtos incluídos: 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
• Tara: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 55909 0

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 4
• Embalagem exterior (C x L x A): 

45,7 x 40,64 x 38,75 cm
• Peso bruto: 4,72 kg
• Peso líquido: 3,4 kg
• Tara: 1,32 kg
• EAN: 87 12581 55579 5
•
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Especificações
Saco para computador portátil
15,6" de largura com ErgoProtect
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