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Hoes met harde achterkant voor laptops van 15,6”
#23298

Stijlvolle hoes met beschermende harde achterkant voor laptops tot 15,6 inch

Eigenschappen
• Dunne, lichte oplossing voor het vervoeren van uw laptop; kan

afzonderlijk worden gebruikt, maar past ook in uw koffer
• Hoes met harde achterkant en zachte voering om uw laptop

tegen schade te beschermen
• Zak met rits aan voorzijde voor oplader, muis en andere kleine

eigendommen
• Handgreep en afneembare, verstelbare schouderband
• Draagriem aan de achterkant

Wat zit er in de verpakking
• Hoes met harde achterkant

Systeem vereisten
• Laptop van maximaal 15,6” (385 x 270 mm)
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Een speciale hoes
Bescherm uw laptop tegen stoten en krassen met de
York-hoes met harde buitenkant. De zachte voering en harde
buitenkant bieden onderweg een duurzame bescherming van
uw laptop van 15.6”. Dankzij het voorvak met rits kunt u ook
uw oplader, muis en andere kleine eigendommen eenvoudig
meenemen.

Over uw schouder, in uw hand, op uw koffer
Met de York-laptophoes kunt u uw laptop eenvoudig met u
meenemen. Draag uw laptop aan de handgrepen, gebruikt de
afneembare en verstelbare schouderband of bevestig de hoes
aan uw rolkoffer met de speciale riem aan de achterkant.
Dankzij het slanke en lichtgewichte ontwerp kunt u uw laptop
zelfs met hoes en al in uw koffer doen. Een stijlvolle oplossing
voor iedere situatie!
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ALGEMEEN
Type of bag Shoulder bag Number of

compartments
2

Max. laptop size 15.6 " Height of main product
(in mm)

435 mm

Width of main product
(in mm)

315 mm Depth of main product
(in mm)

50 mm

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

40 mm Laptop Compartment
Width (mm)

385 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

270 mm Laptop compartment
padded

True

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Clamshell

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

True Shoulder strap padded False

Trolley wheels False Trolley strap True

Zippers 2

PROTECTION
Type of case Hardcase Waterproof False

Shock absorption False Hardened bottom True

FEATURES
Checkpoint friendly True



York Hardcase sleeve for 15.6” laptops

Publicatie datum: 12-07-2019 Artikelnummer: 23298
© 2019 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/23298
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439232981
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/23298/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2 PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT VISUAL 4
PRODUCT VISUAL 5

PACKAGE VISUAL 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

