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Mala para portáteis de 17.3"
#17415

Características principais
• Mala moderna e sofisticada para guardar e transportar um

computador portátil de 17.3 e periféricos
• Compartimento principal ajustável para quase todos os tipos de

portáteis com ecrã até 17.3" (420 x 298 x 50 mm)
• Acabamentos de grande qualidade com tecido bastante

resistente, acessórios metálicos e fechos feitos para durar
• Interior almofadado para proteger o seu portátil
• Bolsas suplementares para guardar o seu iPod, leitor MP3, PDA,

transformador, etc.
• Tecido bastante resistente para uma utilização intensiva

O que está na caixa
• Mala para portátil
• Alça tiracolo
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Travel in style!
Whether you’re on your way to university, commuting to work
or going to a business appointment, you can carry your laptop
and other accessories easily and safely when using the Trust
Sydney Carry Bag for up to 17,3” laptops.

Conveniently stored
The Sydney carry bag is the perfect companion for on the go.
You can store your laptop (up to  420 x 298 x
50mm) separately from other peripherals in the soft, padded
main compartment. In the extra compartments, you can store
your charger, smartphone, tablet, documents and other
accessories. You’ll have everything you need within reach!

Daily use
This modern, stylish bag is made of durable materials with a
high-quality finish for heavy duty use. It also comes with dual
metal zippers and Velcro fasteners so your belongings are
always securely stored in your bag: even when you’re on the
move.

Comfortable carrying
By using the integrated strap on the back, the carry bag can
be attached to a trolley. It also includes an adjustable strap
with a comfortable shoulder pad in order to carry the bag on
your shoulder.
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GERAL
Type of bag Carry bag Number of

compartments
5

Max. laptop size 17.3 " Height of main product
(in mm)

360 mm

Width of main product
(in mm)

480 mm Depth of main product
(in mm)

120 mm

Total weight 1062 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

50 mm Laptop Compartment
Width (mm)

298 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

420 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 Yes, metal

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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