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Mochila resistente para portáteis de 16”
#22325

Mochila resistente e espaçosa para portáteis até 16”, adequada para uma utilização versátil

Características principais
• Mochila resistente e espaçosa para uma utilização diária
• 4 compartimentos independentes que fecham com fechos de

correr de alta qualidade
• Grande compartimento principal com uma secção almofadada

para portáteis até 16"
• Volume de 25 L: Com muito espaço para guardar o tablet, o

smartphone, carregadores e outros pertences
• Alças dos ombros almofadadas e costas almofadadas

antitranspiração para uma utilização cómoda
• Dois bolsos laterais para garrafas de água

O que está na caixa
• Mochila resistente

Requisitos de sistema
• Para qualquer portátil até 16”
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GERAL
Type of bag Backpack Number of

compartments
4

Max. laptop size 15.6 " Volume 25 L

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Topload

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 Two water bottle pockets on
the side

Zippers 4 separate compartments
with high-quality zipper
closings

INTERIOR
Laptop compartment
padded

True

FEATURES
Reflective areas True Rain cover included False
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