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16 inç dizüstü bilgisayarlar için Askılı Çanta
#23311

16 inçe kadar olan dizüstü bilgisayarlar için dayanıklı su geçirmez malzemeden üretilmiş askılı çanta

Key features
• Güçlü su geçirmez malzemeden üretilmiş, “kurşun geçirmez”

tasarımlı askılı çanta
• Kıymetli eşyaların zarar görmemesi için destekli yan kısımlar ve

ön koruma
• Dizüstü bilgisayarınız, tabletiniz ve diğer eşyalarınız için 2 ayrı

bölmeye sahip, fermuarlı ana bölüm
• Ekstra saklama alanı için ek 4 adet fermuarlı bölme
• Ekstra güvenlik için toka kilitli ön kapak
• Aksesuarlar için küçük cepler

What's in the box
• Askılı çanta
• Çıkarılabilir omuz askısı

System requirements
• 16” (26 x 39 x 4 cm) boyutlarına kadar olan dizüstü bilgisayar
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Zafere giden yolda
Oyuncular için bu çantanın kurşun geçirmez görünümü en
değerli eşyalarınızı güvenle saklarken yolculuklarınıza stil
katıyor. GXT 1270 Bullet Askılı Çanta’nın güçlü ve su geçirmez
malzemeleri yanınızda oldukça, yolda karşılaşacağınız her
şeye hazırsınız.

İhtiyacınız olan her şey
Fermuarlı ana bölme, dizüstü bilgisayarınızın 16 ”'ye kadar
güvenli bir şekilde saklanması için iki ayrı bölüme, tablete ve
diğer eşyalara sahiptir. Dört ek bölmeyle birlikte, fare, fare
altlığı veya şarj cihazı gibi çevre birimlerini de taşımak için
bolca alan vardır. Küçük aksesuarlar, çantadaki çeşitli ekstra
ceplerde saklanabilir.

Dayanıklı tasarım
Ön kapak sadece bu omuz çantasına gerçek bir oyuncu
görüntüsü vermekle kalmaz, aynı zamanda yastıklı bölmeler
ve ön kapak değerli eşyalarınıza zarar gelmesini önler. Ön
kapak ekstra güvenlik için bir tokalı kilide sahiptir.

Tam konfor
Başarıya giden yol uzun olabilir. Bullet Oyun Askılı Çantası
konforlu dolgulara sahip çıkarılabilir ve ayarlanabilir omuz
askısı ve metal fermuar çekicili yüksek kaliteli fermuarlar ile
yolculuğunuza konfor ve kalite katar.
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GENERAL
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

EXTERIOR
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

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof True

Shock absorption True Hardened bottom False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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