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#23245
- Capa reversível de 17,3” com design gaming, para proteger o seu portátil contra riscos, poeiras e sujidade

Características principais
• Protege o seu portátil contra riscos e mossas
• Neopreno amortecedor que oferece máxima elasticidade e

durabilidade
• Design reversível: Crie um visual totalmente preto, virando a

capa do avesso
• Macia, ultrafina e leve: Cabe facilmente em qualquer tipo de

mala ou pasta

O que está na caixa
• Capa para portátil

Requisitos de sistema
• Portátil até 17,3”
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Chasing victories
The GXT 1244 Lido Laptop Sleeve protects your laptop from
scratches and dents with its shock-absorbing neoprene. The
Lido offers you maximum elasticity and durability to keep
your laptop safe on the long road to victory. Simply put your
17.3” laptop in the soft, thin and lightweight sleeve and you
can fit it easily into any type of bag or case.

Reversible design
Not every day, game or journey is the same – the Lido comes
with a reversible design so you can switch from a cool gaming
design to a full black look by turning the sleeve inside out.
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GERAL
Type of bag Sleeve Number of

compartments
1

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

410 mm

Width of main product
(in mm)

290 mm Depth of main product
(in mm)

10 mm

Total weight 255 g Weight of main unit 255 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Width (mm)

272 mm Laptop Compartment
Height (mm)

392 mm

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof False

Shock absorption True Hardened bottom False

EXTERIOR
Carry handle False Shoulder strap False

Shoulder strap
detachable

False Shoulder strap padded False

Trolley wheels False Trolley strap False

Zippers No

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop

CORES
GXT 1244 Lido 17.3” Laptop
Sleeve - black
23245

GXT 1244C Lido 17.3” Laptop
Sleeve - jungle camo
23246
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