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Mala rígida para portáteis de 13-14"
#23299

Elegante mala com proteção rígida para portáteis até 13-14" polegadas

Características principais
• Solução elegante e leve para transportar o portátil, para utilizar

de forma autónoma ou no interior da sua mala
• Mala rígida e interior almofadado macio para proteger o portátil

contra danos
• Bolso frontal com fecho de correr para carregador, rato e outros

objetos pequenos
• Pegas de transporte e correia de ombro regulável e amovível
• Alça traseira para trólei

O que está na caixa
• Mala rígida

Requisitos de sistema
• Portáteis até 13-14" ( 330 x 235 mm)
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A special case
Protect your laptop against bumps and scratches with the
York Hardcase Sleeve. The soft padding and hard case offer
durable protection for your 13-14” laptop when you’re on the
go. Thanks to the zippered front pocket, you can also take
your charger, mouse and other small items easily with you.

Strap, carry, store
The York laptop sleeve allows you to take your laptop easily
with you. Carry your laptop with the handles, use the
removable and adjustable shoulder strap or place it on your
trolley with the trolley strap on the back side. Its slim and
lightweight design even makes it possible to put your laptop
in the case inside your suitcase. It is a stylish solution for
every situation!
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GERAL
Type of bag Shoulder bag Number of

compartments
2

Max. laptop size 14 " Height of main product
(in mm)

370 mm

Width of main product
(in mm)

265 mm Depth of main product
(in mm)

45 mm

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

35 mm Laptop Compartment
Width (mm)

330 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

235 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
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