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Mala elegante para portáteis de 17.3"
#22708

Mala moderna e elegante para transporte de portáteis até 17.3" (430 x 330 mm)

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

resistência
• Compartimento principal almofadado macio para portáteis com

bolsos interiores
• 2 compartimentos adicionais almofadados para carregador,

smartphone, tablet, documentos e outros acessórios
• Fechos de correr e cursores dos fechos de correr metálicos de

elevada qualidade
• Alça tiracolo amovível e ajustável com confortável almofada

para o ombro

O que está na caixa
• Mala de transporte para portátil

Requisitos de sistema
• Qualquer portátil com tamanho até 430 x 330 mm
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GERAL
Type of bag Carry bag Number of

compartments
2

Max. laptop size 17.3 " Height of main product
(in mm)

430 mm

Width of main product
(in mm)

330 mm Depth of main product
(in mm)

80 mm

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

65 mm Laptop Compartment
Width (mm)

315 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

415 mm Laptop compartment
padded

False

Space divider False

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Clamshell

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

True Shoulder strap padded True

Trolley wheels False Trolley strap True

Zippers 2

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof False

Shock absorption False Hardened bottom False
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