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Gamingrugzak van 15,6 inch (290x410 mm)
#23302

Duurzame gamingrugzak met verstevigde voorzijde, voor laptops en randapparatuur van 15,6 inch

Eigenschappen
• Groot, gevoerd laptopvak voor een laptops tot 15,6 inch
• Stevige, gevormde afscherming aan de voorzijde voor extra

bescherming
• Geïntegreerde USB-poort voor het opladen van uw telefoon als

u onderweg bent
• 4 speciale vakken om veilig uw toetsenbord, muis, headset,

tablet en andere accessoires te vervoeren
• 2 zijvakken van gaas die gemakkelijk toegankelijk zijn
• Gemakkelijk toegankelijk, beschermend opbergvak voor het

veilig opbergen van een bril en (gaming)accessoires

Wat zit er in de verpakking
• Gamingrugzak van 15,6 inch (290x410 mm)

Systeem vereisten
• Geschikt voor elke laptop met een maximale buitenmaat van 15,6 inch
• Powerbank en USB-oplaadkabel voor de geïntegreerde oplaadpoort
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Veel ruimte
Het stevige ontwerp van de GXT 1255 Outlaw-gamingrugzak
voldoet aan de behoeften van de reizende gamer. Deze
duurzame gamingrugzak is voorzien van een groot en goed
gewatteerd laptopvak voor laptops tot 15,6 inch. Naast dit vak
is de Outlaw voorzien van vier speciale vakken waarin u uw
overige spullen veilig kunt opbergen.

Beschermend ontwerp
De gevormde afscherming aan de voorzijde en waterdichte
onderzijde beschermen uw eigendommen wanneer u de
Outlaw-rugzak draagt of op de grond neerzet. Zo kunt u uw
laptop, muis, tablet en andere spullen overal veilig mee
naartoe nemen.

Binnen handbereik
Bovendien heeft de rugzak een eenvoudig toegankelijk
beschermend vak voor kwetsbare accessoires, zoals
zonnebrillen, en twee zijvakken van gaas voor bijvoorbeeld uw
waterfles of andere dingen die u snel wilt kunnen pakken.

Uw telefoon opladen
De Outlaw-gamingrugzak maakt het niet alleen mogelijk om
uw eigendommen met u mee te nemen, maar ook dat u uw
telefoon kunt opladen. Sluit uw powerbank aan op de
ingebouwde USB-kabel aan de binnenzijde van de rugzak en u
kunt uw telefoon eenvoudig opladen door uw oplaadkabel
rechtstreeks op de USB-poort aan de buitenzijde van de tas
aan te sluiten.
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Weerbestendige hoes
Voor extra bescherming beschikt de rugzak over een
waterdichte hoes die is weggestopt in het vak aan de
onderzijde, zodat uw rugzak kan worden beschermd als het
begint te regenen. De verstelbare snelsluiting, zachte,
gevoerde schouderband en geventileerd achterpaneel zorgen
voor extra draagcomfort.
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ALGEMEEN
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 PICTORIAL 5 PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2

PRODUCT EXTRA 3 PRODUCT EXTRA 4 PRODUCT BACK 1
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