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Mochila Gaming
#22571

Mochila Gaming resistente para portáteis de 17,3” e periféricos

Características principais
• Grande compartimento almofadado para portáteis até 17,3”
• 5 compartimentos dedicados para transportar em segurança

teclado, rato, auscultadores, tablet e outros acessórios
• 2 pequenos bolsos laterais para fácil acesso
• Bolso escondido na parte traseira para guardar bens valiosos
• Fivela de peito ajustável, alças almofadadas macias e painel

traseiro ventilado para maior conforto
• Fundo à prova de água e cobertura impermeável para a chuva

O que está na caixa
• Mochila
• Autocolante da série Gaming

Requisitos de sistema
• Qualquer portátil com tamanho até 420 x 287 mm
• Teclado até 210 x 510 mm
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À caça de vitórias
Esta resistente mochila gaming tem um compartimento bem
almofadado e de tamanho considerável para portáteis até
17,3”. Além deste compartimento, a mochila Hunter inclui
cinco compartimentos especiais para transportar em
segurança os seus acessórios. Transporte em segurança
teclado, rato, auscultadores, tablet e todos os outros
acessórios; assim, está sempre completamente equipado
para caçar os seus inimigos no jogo.

Camuflado
À parte dos compartimentos principais, a Hunter tem dois
bolsos laterais de fácil acesso, bem como um bolso escondido
com fecho na parte traseira, para guardar bens valiosos,
como o passaporte e o telemóvel. Para maior proteção, a
mochila dispõe de uma capa resistente à água guardada num
dos seus bolsos organizacionais para cobrir a mochila quando
começa a chover.

Conforto até ao fim
O caminho para o sucesso pode ser longo, e a Hunter torna-o
o mais confortável possível com a fivela de peito ajustável, as
alças almofadadas macias e o painel traseiro ventilado. A
passagem para cabos de auscultadores garante que vai viajar
a assobiar a música da última moda.
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GERAL
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

CORES
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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