GXT 1270 Bullet Gaming Messenger Bag for 16" laptops

#23311

Draagtas voor laptops van 16”

Robuuste draagtas van stevig, waterafstotend materiaal voor laptops van maximaal 16”

Eigenschappen

• Draagtas met 'bullet proof’ ontwerp, gemaakt van stevig,
waterafstotend materiaal
• Stevig gevoerde zijkanten en voorkant om schade aan
waardevolle eigendommen te voorkomen
• Hoofdvak met rits en 2 afzonderlijke gedeelten voor uw laptop,
tablet en andere eigendommen
• 4 extra vakken met rits voor extra opbergruimte
• Voorflap met gespsluiting voor extra veiligheid
• Meerdere kleine vakken voor accessoires

Wat zit er in de verpakking
• Draagtas

Systeem vereisten

• Laptop van maximaal 16” (26 x 39 x 4 cm)

• Afneembare schouderband
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GXT 1270 Bullet Gaming Messenger Bag for 16" laptops
Onderweg naar de overwinning
Met de kogelvrije look van deze tas voor gamers ziet u er
onderweg stijlvol uit en kunt u uw waardevolle eigendommen
veilig opbergen. De stevige, waterafstotende materialen van
de GXT 1270 Bullet-draagtas zorgen ervoor dat u onderweg
op alles bent voorbereid.

Meer hebt u niet nodig
Het hoofdvak met rits heeft twee afzonderlijke gedeelten
waarin u uw laptop van maximaal 16 inch, tablet en andere
eigendommen veilig kunt bewaren. De vier extra vakken
bieden genoeg ruimte voor randapparatuur, zoals uw muis,
muismat of oplader. Kleine accessoires bergt u op in de
verschillende extra zakken in de tas.

Duurzaam ontwerp
De voorkant geeft deze draagtas niet alleen een echte
gameruitstraling, maar de gevoerde vakken voorkomen
bovendien dat uw waardevolle eigendommen beschadigd
raken. De voorflap heeft een gespsluiting voor extra
veiligheid.

De gehele dag comfortabel
De weg naar succes kan lang zijn. De hoogwaardige
Bullet-draagtas voor gamers biedt onderweg comfort dankzij
de afneembare en verstelbare schouderband en
hoogwaardige ritsen met metalen ritssluitingen.
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GXT 1270 Bullet Gaming Messenger Bag for 16" laptops
ALGEMEEN
Type of bag

Messenger

Number of
compartments

11

Max. laptop size

15.6 "

Max. weight

12 kg

Volume

15 L

Height of main product
(in mm)

300 mm

Width of main product
(in mm)

400 mm

Depth of main product
(in mm)

120 mm

Total weight

980 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

40 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

390 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

245 mm

Laptop compartment
padded

True

Fabric type

Polyester

Opening type

Topload

Carry handle

True

Shoulder strap

True

Shoulder strap
detachable

True

Shoulder strap padded

True

Trolley wheels

False

Trolley strap

True

Zippers

Metal

EXTERIOR

PROTECTION
Type of case

Softcase

Waterproof

True

Shock absorption

True

Hardened bottom

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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