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

#23868

Oyuncu çantası

17,3" dizüstü bilgisayar ve çevre birimler için dayanıklı oyuncu çantası

Key features

• 17,3” boyutuna kadar dizüstü bilgisayarlar için uygun
büyüklükte, keçeli dizüstü bilgisayar bölmesi
• Klavye, fare, kulaklık seti, tablet ve diğer aksesuarları güvenle
taşıyabileceğiniz 5 özel bölme
• Kolay erişim için 2 küçük yan cep
• Değerli eşyalarınızı saklayabileceğiniz gizli arka cep
• Daha konforlu taşıma için ayarlanabilir göğüs tokası, yumuşak
keçeli omuz kayışları ve havalandırmalı arka panel
• Su geçirmez alt yüzey ve dahili su geçirmez yağmur koruması

What's in the box
• Sırt çantası

• Oyun etiketi
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System requirements

• Dış boyutu 420 x 287 mm'ye kadar olan tüm dizüstü bilgisayarlar
• 210 x 510 mm boyutlarına kadar olan klavyeler
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Maceraya Hazır
Tüm cihazlarınızı yanınıza alın. GXT 1250 Hunter Oyun Sırt
Çantasının detaylı tasarımı, yolculuk yapan oyuncuların tüm
ihtiyaçlarına uygundur. Donanımınızı arkadaşlarınızla
gerçekleştireceğiniz bir LAN etkinliğine veya büyük bir
turnuvaya götürmek bu çantayla oldukça kolay. Donanımınızın
hiçbir parçasını evde bırakmanız gerekmeyecek.

İhtiyacınız Olan Alan
Trust Hunter Oyun Sırt Çantası, ihtiyacınız olan her şeyi ve
daha fazlasını içine alabilir. Büyükçe bir iyi şekilde kaplanmış
laptop bölmesi, 17.3” boyutuna kadar dizüstü bilgisayarları
sığdırabilir ve beş adet özel olarak ayrılmış bölme, klavye, fare
ve kulaklık gibi çevre birimlerini güvenli bir şekilde tutup taşır.
Bunlara ek olarak, iki kolay erişimli yan cebe ek olarak
fermuarlı, gizli bir arka cep bulunmaktadır. Burada
pasaportunuz ve telefonunuz gibi değerli eşyalarınızı güvenle
saklayabilirsiniz.

Savaşa Dayanıklı Tasarım
Hunter, ismini gururla taşımaktadır ve kamuflaj baskılı
tasarımıyla size savaşa hazır bir tarz verecektir. Dahası, sırt
çantasında, yağmur yağmaya başladığında sırt çantanızı
örtmeye hazır, alt cebinde saklanan suya dayanıklı bir örtü
bulunur.

Rahatça Taşıyın
Ayarlanabilir göğüs kilidi, yumuşak kaplı omuz kayışları ve
hava alan bir arka panelle ilerideki oyun maceranıza hazır bir
şekilde konfor içinde seyahat edersiniz. Kablo girişi de
müziklerin yolculuğunuzda size arkadaşlık etmesini
sağlayacaktır.
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GENERAL
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

Laptop Compartment
Depth (mm)

40 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

320 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

480 mm

Laptop compartment
padded

True

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

True

Hardened bottom

True

False

Rain cover included

True

INTERIOR

EXTERIOR

PROTECTION
Shock absorption

FEATURES
Reflective areas

COLOUR VERSIONS
GXT 1250G Hunter Gaming
Backpack for 17.3" laptops green camo
23868
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