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Tas voor laptops van 16" met compacte draadloze muis
#21685

Handige reisset bestaande uit een draadloze muis en beschermtas voor laptops tot 16", randapparatuur en andere
accessoires

Eigenschappen
• Groot hoofdcompartiment (385 x 315 mm) waarin de meeste

laptops met een scherm van maximaal 16" passen
• Zachte binnenvoering voor bescherming van uw laptop
• Voorvak met ritssluiting voor oplader, smartphone,

portemonnee, enz.
• Zeer sterk materiaal voor intensief gebruik
• Dubbele metalen ritsen en klittenbandsluitingen
• Stevige en verstelbare schouderriem

Wat zit er in de verpakking
• Laptoptas
• Draadloze optische muis
• Micro-USB-ontvanger
• 1x AAA-batterij
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Geschikt voor laptops met maximale buitenmaten van 385 x 315 mm
• Windows 10, 8, 7 of Vista
• Intel-gebaseerde Mac met Mac OS X 10.5 (Leopard) of hoger
• USB-poort
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

390 mm Width of main product
(in mm)

320 mm

Depth of main product
(in mm)

65 mm
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