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Duurzame rugzak voor laptops van 16 inch
#22325

Duurzame en ruime rugzak voor laptops tot 16 inch, geschikt voor veelzijdig gebruik

Eigenschappen
• Duurzame en ruime rugzak voor dagelijks gebruik
• 4 afzonderlijke vakken met kwalitatief hoogwaardige

ritssluitingen
• Groot hoofdvak met gevoerd deel voor laptops tot 16 inch
• Volume van 25 liter: Ruim voldoende opslagruimte voor uw

tablet, smartphone, laders en andere eigendommen
• Gevoerde schouderbanden en zweetbestendige rugkussens

zorgen voor veel draaggemak
• Twee vakken voor een waterfles aan de zijkant

Wat zit er in de verpakking
• Duurzame rugzak

Systeem vereisten
• Elke laptop tot 16 inch
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ALGEMEEN
Type of bag Backpack Number of

compartments
4

Max. laptop size 15.6 " Volume 25 L

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Topload

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

False Shoulder strap padded True

Chest strap True Trolley wheels False

Trolley strap False External pockets Two water bottle pockets on
the side

Zippers 4 separate compartments
with high-quality zipper
closings

INTERIOR
Laptop compartment
padded

True

FEATURES
Reflective areas True Rain cover included False
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT BACK 1 PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1 PACKAGE FRONT 1
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