GXT 1260 Yuni Gaming Messenger Bag for 15.6" laptops

#23241

Draagtas voor laptops van 15,6”

Robuuste draagtas van stevig canvas voor laptops van maximaal 15,6”

Eigenschappen

• Draagtas gemaakt van sterk, duurzaam en waterdicht canvas
• Ruime tas met schokbestendig, gevoerd vak voor laptops
• Hoofdvak met 2 afzonderlijke gedeelten voor uw laptop, tablet
en andere eigendommen
• 4 extra vakken (3 met rits) voor extra opbergruimte
• Met rits afsluitbare binnenzak om kostbare eigendommen te
bewaren
• Ritssluitingen en metalen ritstrekkers van hoge kwaliteit

Wat zit er in de verpakking

• Draagtas met bevestigde schouderband

Systeem vereisten

• Laptop van maximaal 15.6” (30 x 37 x 3,5 cm)
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GXT 1260 Yuni Gaming Messenger Bag for 15.6" laptops
Op weg naar de overwinning
Het duurzame ontwerp van de GXT 1260
Yuni-gamingdraagtas zorgt ervoor dat u heelhuids de
overwinning behaalt. Met het grote, goed gewatteerde
laptopvak met twee afzonderlijke gedeelten voor laptops tot
15,6 inch bent u er klaar voor om snel successen te gaan
boeken.

Duurzaam ontwerp
Deze draagtas wordt geleverd met een robuust
gamerontwerp en is gemaakt van sterk, duurzaam en
waterdicht canvas. In het schokbestendige, gevoerde vak voor
laptops kunt u uw kostbare eigendommen veilig opslaan. Met
de Yuni kunt u alles aan wat u onderweg tegenkomt.

Extra opslagruimte
Naast het hoofdvak beschikt de Yuni over vier extra vakken
voor extra opslagruimte. Drie van deze vakken hebben een
ritssluiting. Berg bijvoorbeeld uw muis, muismat en oplader
op in het met een rits afsluitbare achtervak. Dankzij de extra
binnenzak met rits kunt u veilig en gemakkelijk uw
waardevolle spullen, zoals uw paspoort en telefoon,
meenemen.

De gehele dag comfortabel
De weg naar succes kan lang zijn. Deze draagtas, met zijn
verstelbare schouderband en ritssluitingen en metalen
ritstrekkers van hoge kwaliteit, maakt het zo comfortabel
mogelijk.
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GXT 1260 Yuni Gaming Messenger Bag for 15.6" laptops
ALGEMEEN
Type of bag

Messenger

Number of
compartments

6

Max. laptop size

15.6 "

Max. weight

15 kg

Volume

15 L

Height of main product
(in mm)

400 mm

Width of main product
(in mm)

300 mm

Depth of main product
(in mm)

120 mm

Total weight

750 g

Weight of main unit

750 g

Laptop Compartment
Depth (mm)

35 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

370 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

300 mm

Laptop compartment
padded

True

Type of case

Softcase

Waterproof

False

Shock absorption

True

Hardened bottom

False

Opening type

Topload

Carry handle

False

Shoulder strap

True

Shoulder strap
detachable

False

Shoulder strap padded

False

Trolley wheels

False

Trolley strap

False

Zippers

Yes, 4 compartments with
zippers

INTERIOR

PROTECTION

EXTERIOR
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