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Zachte draagtas voor SwitchLite
#23738

Zachte, beschermende draagtas voor SwitchLite™ met vak voor accessoires

Eigenschappen
• Schokabsorberende zachte neopreen draagtas voor SwitchLite™
• Beschermt je console tegen krassen en stoten
• Extra vak om gamecards, micro-SD-kaarten, lader, kabels etc. in

op te bergen
• Ritssluiting: houdt stof, vuil en zand buiten
• Productafmetingen: 230 x 125 x 20 mm

Wat zit er in de verpakking
• Zachte draagtas

Systeem vereisten
• SwitchLite™
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Bescherming en transport
Bescherm je Nintendo SwitchLite™ geheel in stijl met de Trust
Gaming GXT 1240 Tador Soft Case for SwitchLite™, een ideale
combinatie van vorm en functie. Berg je apparaat thuis veilig
op wanneer je het niet gebruikt of houd hem klaar voor
gebruik wanneer je onderweg wilt gamen.

Opbergruimte voor accessoires
De Trust Tador heeft een extra accessoirevak om gamecards,
micro-SD-kaarten, opladers, kabels en meer op te bergen. In
deze draagtas kun je je apparaat en accessoires perfect en
veilig overal mee naartoe meenemen.

Duurzaam ontwerp
Het slijtvaste ontwerp van de Tador beschermt je Nintendo
SwitchLite™ en laat je niet in de steek. Dankzij de rits houd je
stof, vuil en zand buiten, terwijl het duurzame materiaal je
apparaat beschermt tegen krassen.
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ALGEMEEN
Inner dimension (mm) 97 x 208 x 20 Height of main product

(in mm)
125 mm

Width of main product
(in mm)

230 mm Depth of main product
(in mm)

20 mm

Total weight 64 g Weight of main unit 64 g

MATERIALS
Material case Neoprene

COMPATIBILITY
General compatibility Nintendo Switch Lite

FEATURES
Special features 2 compartments
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