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Gamingrugzak
#23868

Duurzame gamingrugzak voor laptops en randapparatuur van 17,3 inch

Eigenschappen
• Groot, gevoerd laptopvak voor een laptop tot 17,3 inch
• 5 speciale vakken om veilig uw toetsenbord, muis, headset,

tablet en andere accessoires te vervoeren
• 2 kleine zijvakken die gemakkelijk toegankelijk zijn
• Verborgen achtervak voor waardevolle bezittingen
• Verstelbare snelsluiting, zachte gevoerde schouderband en

geventileerd achterpaneel voor extra draagcomfort
• Waterbestendige onderkant en geïntegreerd waterdicht

bescherming tegen regen

Wat zit er in de verpakking
• Rugzak
• Gamingsticker

Systeem vereisten
• Geschikt voor elke laptop met een maximale buitenmaat van 420 x 287 mm
• Toetsenbord van maximaal 210 x 510 mm
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Klaar voor avontuur
Neem al je gear mee onderweg. Het gedetailleerde design van
de Trust GXT 1250 Hunter Gamingrugzak is de ideale
oplossing voor de reizende gamer. Of je nou je set-up
meeneemt naar een LAN-party bij vrienden thuis of naar een
groot toernooi; met deze backpack hoef je niets thuis te laten.

De ruimte die je nodig hebt
In de Trust Hunter Gamingrugzak kan je alles kwijt – en meer.
Het grote en goed gevoerde laptopvak biedt ruimte aan een
laptop tot 17.3” en in vijf speciale vakken vervoer je je
accessoires zoals een toetsenbord, muis of headset.
Daarnaast heb je ook nog twee makkelijk bereikbare zijvakken
en een verborgen achtervak met een ritssluiting waarin je
veilig je waardevolle eigendommen zoals je paspoort en
telefoon in opbergt.

Gevechtsklaar design
De Hunter doet z’n naam eer aan en met een camo print kun
jij de strijd aangaan. Verder zit er in het onderste vak een
waterafstotende hoes die je om de rugzak doet als het gaat
regenen.

Draag in comfort
Uitgerust met een verstelbare borstgesp, zachte gevoerde
schouderbanden een ademend achterpaneel kun je in
comfort reizen, klaar voor elk gamingavontuur, terwijl de
kabelgoot ervoor zorgt dat je muziek je onderweg gezelschap
houdt.



GXT 1250G Hunter Gaming Backpack for 17.3" laptops - green camo

Publicatie datum: 04-07-2020 Artikelnummer: 23868
© 2020 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/23868
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439238686
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/23868/materials

ALGEMEEN
Type of bag Backpack Number of

compartments
9

Max. laptop size 17.3 " Volume 30 L

Height of main product
(in mm)

340 mm Width of main product
(in mm)

550 mm

Depth of main product
(in mm)

200 mm Weight of main unit 1350 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

40 mm Laptop Compartment
Width (mm)

320 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

480 mm Laptop compartment
padded

True

EXTERIOR
Opening type Clamshell 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

Elastic fabric Material backside Nylon

Zippers Metal

PROTECTION
Shock absorption True Hardened bottom True

FEATURES
Reflective areas False Rain cover included True

KLEURENVERSIES
GXT 1250G Hunter Gaming
Backpack for 17.3" laptops -
green camo
23868

GXT 1250 Hunter Gaming
Backpack for 17.3" laptops
22571
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT BACK 1

PRODUCT EXTRA 1
PRODUCT EXTRA 2

PACKAGE FRONT 1
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