Primo Carry Bag for 16" laptops

#21551

Mala Primo para portáteis de 16"

Mala para guardar e transportar portáteis de 16" e periféricos

Características principais

• Compartimento principal de grandes dimensões (385 x 315 mm)
para comportar a maioria dos modelos de portáteis com ecrã
até 16"
• Interior almofadado para proteger o seu portátil
• Compartimento frontal com fecho de correr para carregador,
smartphone, carteira, etc.
• Tecido de grande resistência ao desgaste
• Duplo fecho de correr metálico e fechos interiores em Velcro
• Alça a tiracolo resistente e ajustável

O que está na caixa
• Mala para portátil

Requisitos de sistema

• Qualquer portátil com tamanho até 385 x 315 mm
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Primo Carry Bag for 16" laptops
GERAL
Type of bag

Carry bag

Number of
compartments

2

Max. laptop size

16 "

Height of main product
(in mm)

390 mm

Width of main product
(in mm)

320 mm

Depth of main product
(in mm)

65 mm

Laptop Compartment
Depth (mm)

45 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

315 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

385 mm

Laptop compartment
padded

True

Space divider

True

Softcase

Waterproof

False

Opening type

Topload

Carry handle

True

Shoulder strap

True

Shoulder strap
detachable

True

Shoulder strap padded

False

Trolley wheels

False

Trolley strap

False

Zippers

2 metal zippers

INTERIOR

PROTECTION
Type of case

EXTERIOR
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