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Mala elegante para portáteis de 16"
#22572

Mala moderna e elegante para transporte de portáteis até 16" (385 x 290 mm)

Características principais
• Mala para portátil elegante e moderna
• Fabricada em material leve, impermeável e de elevada

resistência
• Compartimento almofadado macio para portáteis com bolsos

interiores
• Compartimentos frontais almofadados para carregador,

smartphone e outros acessórios
• Compartimento traseiro com almofadado para tablet ou

documentos
• Fechos de correr e cursores dos fechos de correr metálicos de

elevada qualidade

O que está na caixa
• Mala de transporte para portátil

Requisitos de sistema
• Qualquer portátil com tamanho até 385 x 290 mm
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GERAL
Type of bag Carry bag Max. laptop size 15.6 "

EXTERIOR
Opening type Topload Carry handle True

Shoulder strap True Shoulder strap
detachable

True

Shoulder strap padded True
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