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Sydney draagtas voor laptops van 16"
#17412

Moderne en luxe opberg- en draagtas voor een 16" notebook en randapparatuur

Eigenschappen
• Moderne en luxe opberg- en draagtas voor een 16" notebook en

randapparatuur
• Hoofdcompartiment is verstelbaar waardoor de tas geschikt is

voor alle notebooks met schermafmetingen tot 16" (385 x 266 x
44 mm)

• Afwerking van uitstekende kwaliteit met duurzaam materiaal,
metalen verbindingsstukken en ritssluitingen

• Zachte binnenvoering voor extra bescherming van uw notebook
• Extra vakken voor uw iPod, MP3-speler, PDA, voedingsadapter,

enz.
• Zeer sterk materiaal voor intensief gebruik

Wat zit er in de verpakking
• Laptoptas
• Schouderband
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Reis in stijl!
Of je nu onderweg bent naar de universiteit, je werk of naar
een zakelijke afspraak, je kunt je laptop en andere accessoires
gemakkelijk en veilig dragen met de Trust Sydney Carry Bag
voor laptops tot 16''. 

Eenvoudig opgeslagen
De Sydney Carry Bag is de perfecte metgezel voor onderweg.
Je kunt je laptop (tot 385 x 266 x 44mm) afzonderlijk van de
andere accessoires opbergen in het zachte, gestoffeerde
compartiment. In de extra compartimenten kun je je oplader,
smartphone, tablet, documenten en andere accessoires
opbergen. Je hebt alles wat je nodig hebt binnen handbereik!

Dagelijks gebruik
Deze moderne, stijlvolle tas is gemaakt van duurzame
materialen met een hoge kwaliteitsafwerking voor intensief
gebruik. De tas heeft ook dubbele metalen ritsen en Velco
sluitingen zodat je je spullen altijd veilig kunt opbergen in je
tas: zelfs als je onderweg bent.

Comfortabel dragen
Door de geïntegreerde band op de achterkant te gebruiken,
kan de tas vastgemaakt worden aan een trolley. De tas heeft
ook een verstelbare band met een comfortabele
schoudervulling om de tas op je schouder te dragen.
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ALGEMEEN
Type of bag Carry bag Number of

compartments
5

Max. laptop size 16 " Max. weight 10 kg

Height of main product
(in mm)

330 mm Width of main product
(in mm)

445 mm

Depth of main product
(in mm)

90 mm Total weight 1045 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

44 mm Laptop Compartment
Width (mm)

266 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

385 mm Laptop compartment
padded

True

Space divider False

PROTECTION
Type of case Softcase

EXTERIOR
Opening type Clamshell Carry handle True

Shoulder strap True Shoulder strap
detachable

True

Shoulder strap padded True Trolley wheels False

Trolley strap True Zippers Metal zippers

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT PICTORIAL 5

PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT VISUAL 4 PRODUCT FRONT 1
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