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15,6 inç ekranlara kadar geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş dizüstü bilgisayar çantası
#24189

15,6 inç ekranlara kadar dizüstü bilgisayarlar için kullanışlı, doğa dostu dizüstü bilgisayar çantası

Key features
• Nereye giderseniz gidin dizüstü bilgisayarınızı güvenle saklayın
• Çevre dostu tasarım; bu çanta geri dönüştürülmüş PET

şişelerden yapılmıştır
• 15,6 inç ekranlı dizüstü bilgisayarlara kadar geniş, yastıklı bölme
• Ekstra bölmeler aksesuarlar ve kişisel şeyleri saklamak için alan

sağlar
• Metal fermuarlar ve Velcro kayışlar aygıtlarınızı güvende tutar
• Konforlu ve ayarlanabilir bir omuz kayışı dahildir

What's in the box
• Dizüstü bilgisayar çantası

System requirements
• 15,6 inç ekran boyutlarına kadar olan dizüstü bilgisayarlar
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Güvenli, Hem de Her Yönden
Büyük, dolgulu bölmede dizüstü bilgisayarınızı güvende tutun.
Aksesuarlarınız, eklentileriniz ve kişisel araçlarınızı ek
bölmelerde güvende tutun. Bu dizüstü çantasının yapıldığı
malzemeler sayesinde çevreyi koruyun. Trust Atlanta farklı
şekillerde güvenlidir.

Çevre dostu
Trust Atlanta 17 adet geri dönüştürülmüş PET şişeden yapılır,
bu sayede oldukça çevre dostudur; kullanılan malzemelerin
menşei Global Geri Dönüşüm Standartları tarafından
doğrulanır. Neredeyse tamamen geri dönüştürülmüş
malzemelerden yapılmış bir çanta ile karbon izinizi düşürün.

Konfor
Dolgulu bölmeler dizüstünüzü ve kişisel eşyalarınızı hasardan
korur. Ek metal fermuarlar ve Velcro kayışlar sayesinde
dizüstünüz siz seyahat ederken güvende kalır. Bu dizüstü
çantasındaki el kayışını veya beraberinde gelen ayarlanabilir
omuz kayışını kullanarak dizüstünüzü taşıyın. 15,6 inç olan
çoğu dizüstü Trust Atlanta'ya sığar.
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GENERAL
Type of bag Carry bag Number of

compartments
4

Max. laptop size 16 " Max. weight 20 kg

Height of main product
(in mm)

390 mm Width of main product
(in mm)

320 mm

Depth of main product
(in mm)

60 mm Total weight 475 g

Weight of main unit 475 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

50 mm Laptop Compartment
Width (mm)

370 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

260 mm Laptop compartment
padded

True

Space divider False

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Clamshell

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

True Shoulder strap padded True

Trolley wheels False Trolley strap False

Zippers 1

PROTECTION
Type of case Softcase Shock absorption False

Hardened bottom False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop



Atlanta Laptop Bag for 15.6" laptops ECO

Publication date: 30-04-2021 Item number: 24189
© 2021 Trust. All rights reserved. URL: www.trust.com/24189
All brand names are registered trademarks of their respective owners. EAN Code: 8713439241891
Specifications are subject to change without prior notice. High resolution images: www.trust.com/24189/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2

PRODUCT EXTRA 3
PRODUCT SIDE 1

PACKAGE FRONT 1
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