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15,6” Oyuncu Çantası
#23240

15,6" dizüstü bilgisayar ve çevre birimler için ön kısmı güçlendirilmiş, dayanıklı oyuncu çantası

Key features
• 15,6” boyutuna kadar dizüstü bilgisayarlar için uygun

büyüklükte, keçeli dizüstü bilgisayar bölmesi
• Ekstra koruma için dayanıklı kalıba sahip ön kısım
• Yoldayken telefonunuzu şarj etmeniz için entegre USB şarj

bağlantı noktası
• Fare, kulaklık seti, tablet ve diğer aksesuarları güvenle

taşıyabileceğiniz 4 özel bölme
• Kolay erişim için delikli 2 yan cep
• Gözlükleri ve (oyun) aksesuarlarını güvenli bir şekilde saklamak

için kolay erişilebilir koruyucu cep

What's in the box
• 15,6” Oyuncu çantası

System requirements
• Dış boyutu 15,6 inçe kadar olan tüm dizüstü bilgisayarlar
• Entegre şarj bağlantı noktasını kullanmak için güç bankası ve USB şarj kablosu
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Geniş alan
GXT 1255 Outlaw Oyun Sırt Çantasının dayanıklı tasarımı,
yolculuk yapan oyuncuların tüm ihtiyaçlarına uygundur. Bu
dayanıklı oyuncu çantasında, 15,6 inçlik dizüstü bilgisayarları
taşımaya uygundur ve keçe ile kaplı bir tabana sahip dizüstü
bilgisayar bölmesi mevcuttur. Bu bölmeye ek olarak
Outlaw’da, donanımınızın geri kalanını emniyetli bir şekilde
saklayabileceğiniz dört özel bölme vardır.

Koruyucu tasarım
Kalıplanmış ön kalkan ve su geçirmez alt kısım, Outlaw sırt
çantasını taşırken veya yere koyarken donanımınızı korur.
Gittiğiniz her yere, dizüstü bilgisayarınızı, farenizi, tabletinizi ve
diğer eşyalarınızı güvenle yanınıza götürebilirsiniz.

Ulaşılabilir
Bunun yanı sıra, sırt çantası, güneş gözlüğü gibi kırılgan
aksesuarlar için kolayca erişilebilen bir koruyucu cebe ve
ayrıca şişe suyunuzu veya hızlı bir şekilde erişmeniz gereken
diğer şeyleri hızlı bir şekilde saklamak için iki gözenekli yan
cebe sahiptir.

Telefonunuzu şarj edin
Outlaw Oyun Sırt Çantası sadece eşyalarını taşıyarak değil,
aynı zamanda telefonunu şarj etmeyi de kolaylaştırıyor. Güç
bankanızı sırt çantasındaki tümleşik USB kablosuna bağlayın;
şarj kablosunu doğrudan sırt çantasının dış USB bağlantı
noktasına bağlayarak telefonunuzu rahatça şarj edebilirsiniz.
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Su geçirmez kapak
Daha fazla koruma için, sırt çantasında, yağmur yağmaya
başladığında sırt çantanızı örtmeye hazır, alt cebinde saklanan
suya dayanıklı bir örtü bulunur. Ayarlanabilir göğüs tokası,
yumuşak keçeli omuz kayışları ve havalandırmalı arka panel
daha fazla taşıma konforu sağlar.
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GENERAL
Type of bag Backpack Number of

compartments
4

Max. laptop size 15.6 " Volume 20 L

Height of main product
(in mm)

520 mm Width of main product
(in mm)

340 mm

Depth of main product
(in mm)

160 mm Weight of main unit 850 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

40 mm Laptop Compartment
Width (mm)

310 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

420 mm Laptop compartment
padded

True

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Topload

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

Polyester

Material backside Polyester Zippers 4

PROTECTION
Type of case Hardcase Waterproof False

Shock absorption True Hardened bottom True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Accessories, laptop

FEATURES
Reflective areas False Rain cover included True

Checkpoint friendly True
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2 PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4

PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2 PRODUCT EXTRA 3

PRODUCT EXTRA 4 PRODUCT BACK 1 PRODUCT VISUAL 2
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