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Gamingrugzak
#22571

Duurzame gamingrugzak voor laptops en randapparatuur van 17,3 inch

Eigenschappen
• Groot, gevoerd laptopvak voor een laptop tot 17,3 inch
• 5 speciale vakken om veilig uw toetsenbord, muis, headset,

tablet en andere accessoires te vervoeren
• 2 kleine zijvakken die gemakkelijk toegankelijk zijn
• Verborgen achtervak voor waardevolle bezittingen
• Verstelbare snelsluiting, zachte gevoerde schouderband en

geventileerd achterpaneel voor extra draagcomfort
• Waterbestendige onderkant en geïntegreerd waterdicht

bescherming tegen regen

Wat zit er in de verpakking
• Rugzak
• Gamingsticker

Systeem vereisten
• Geschikt voor elke laptop met een maximale buitenmaat van 420 x 287 mm
• Toetsenbord van maximaal 210 x 510 mm
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Op zoek naar de winst
Deze duurzame gamingrugzak is voorzien van een groot, goed
gewatteerd laptopcompartment voor laptops tot 17,3 inch.
Naast dit compartment is de Hunter voorzien van vijf speciale
vakken waarin u uw spullen veilig kunt opbergen. Vervoer uw
toetsenbord, muis, headset, tablet en al uw andere
randapparatuur: zo bent u altijd volledig uitgerust om de
vijanden in uw game te verslaan.

Undercover
Naast de hoofdcompartimenten beschikt de Hunter over twee
eenvoudig toegankelijke zijvakken, en een verborgen
achtervak met rits om uw waardevolle eigendommen in op te
bergen, zoals uw paspoort en telefoon. Voor extra
bescherming beschikt de rugzak over een waterdichte hoes
die is weggestopt in een van de opbergvakken, zodat uw
rugzak kan worden beschermd als het begint te regenen.

De gehele dag comfortabel
De weg naar succes kan lang zijn, maar dankzij de verstelbare
borstsluiting, de zachte gewatteerde schouderbanden en het
geventileerde rugpaneel van de Hunter wordt deze weg
comfortabel. Dankzij de opening voor koptelefoons kunt u
onderweg naar de nieuwste muziek luisteren.
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ALGEMEEN
Type of bag Backpack Number of

compartments
9

Max. laptop size 17.3 " Volume 30 L

Height of main product
(in mm)

340 mm Width of main product
(in mm)

550 mm

Depth of main product
(in mm)

200 mm Weight of main unit 1350 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

40 mm Laptop Compartment
Width (mm)

320 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

480 mm Laptop compartment
padded

True

EXTERIOR
Opening type Clamshell Openings Headphones

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

Material external
pockets

Elastic fabric Material backside Nylon

Zippers Metal

PROTECTION
Shock absorption True Hardened bottom True

FEATURES
Reflective areas False Rain cover included True

KLEURENVERSIES
GXT 1250 Hunter Gaming
Backpack for 17.3" laptops
22571

GXT 1250G Hunter Gaming
Backpack for 17.3" laptops -
green camo
23868
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT BACK 1

PRODUCT EXTRA 2 LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2

LIFESTYLE VISUAL 3
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