Lightweight Backpack for 16" laptops - black/grey

#19806

Mochila leve para portáteis de 16”

Mochila leve para portáteis até 16” com espaço extra para os seus acessórios e objetos pessoais

Características principais

• Grande compartimento principal com uma secção almofadada
para portáteis até 16"
• Bolso frontal grande para carregador, telemóvel, canetas, etc.
• Com pega de mão e alças almofadadas ajustáveis
• 2 bolsos laterais para garrafas de água
• Reforço dorsal almofadado

O que está na caixa
• Mochila

Requisitos de sistema

• Qualquer portátil com tamanho até 383 x 263 mm
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Lightweight Backpack for 16" laptops - black/grey
GERAL
Type of bag

Backpack

Number of
compartments

5

Max. laptop size

15.6 "

Max. weight

10 kg

Height of main product
(in mm)

450 mm

Width of main product
(in mm)

320 mm

Depth of main product
(in mm)

180 mm

Total weight

456 g

Laptop Compartment
Depth (mm)

40 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

263 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

383 mm

Laptop compartment
padded

False

Fabric type

Polyester

Opening type

Topload

Openings

Drinking tube

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

2 bottle side pockets

Material external
pockets

Gauze

Zippers

Yes, metal

INTERIOR

EXTERIOR

PROTECTION
Type of case

Softcase

Waterproof

False

Shock absorption

False

Hardened bottom

False

Reflective areas

False

Rain cover included

False

Checkpoint friendly

False

FEATURES
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