Atlanta Laptop Bag for 17.3" laptops ECO

Gerecyclede laptoptas; voor laptops van maximaal 17,3 inch

Handige, milieuvriendelijke laptoptas gemaakt van gerecyclede materialen; voor laptops van maximaal 17,3 inch

Eigenschappen

• Neem je laptop overal veilig mee naartoe
• Milieuvriendelijk ontwerp; deze tas is gemaakt van gerecyclede
PET-flessen
• Groot, gevoerd vak voor laptops met een schermgrootte van
maximaal 17,3 inch
• Extra vakken voor accessoires en persoonlijke eigendommen
• Dankzij de metalen ritsen en klittenbandsluitingen kun je je
apparaten veilig opbergen
• Inclusief een comfortabele, verstelbare schouderband

Wat zit er in de verpakking
• Laptoptas

Systeem vereisten

• Laptops met een maximale schermgrootte van 17,3 inch
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Atlanta Laptop Bag for 17.3" laptops ECO
Bescherming op meerdere vlakken
Bescherm je laptop in het grote, gevoerde compartiment.
Bescherm je accessoires, randapparatuur en persoonlijke
eigendommen in de extra vakken. En bescherm het milieu
dankzij de recyclede materialen waar deze laptoptas van
gemaakt is. De Trust Atlanta biedt bescherming op meerdere
vlakken.

Comfortabel
De gevoerde compartimenten beschermen je laptop en
andere eigendommen tegen beschadigingen van buitenaf. En
dankzij de ritsen en klittenbandsluitingen blijft jouw laptop
veilig op z’n plek zitten tijdens het reizen. Je draagt je laptop
bij het handvat van deze tas of maak gebruik van de
meegeleverde, aanpasbare schouderband. De meeste laptops
van 17,3 inch passen comfortabel in de Trust Atlanta.

Eco-vriendelijk
De Trust Atlanta is gemaakt van 18 gerecyclede PET-flesjes,
wat deze tas bijzonder eco-vriendelijk maakt; de bronnen van
de gebruikte materialen voldoen aan alle eisen van de Global
Recycled Standard. Verklein je CO2-voetafdruk met deze tas
die bijna volledig is gemaakt van gerecyclede materialen.
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Atlanta Laptop Bag for 17.3" laptops ECO
ALGEMEEN
Type of bag

Carry bag

Number of
compartments

2

Max. laptop size

17 "

Max. weight

20 kg

Height of main product
(in mm)

340 mm

Width of main product
(in mm)

440 mm

Depth of main product
(in mm)

60 mm

Total weight

513 g

Weight of main unit

513 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

50 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

420 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

300 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

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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Atlanta Laptop Bag for 17.3" laptops ECO

PRODUCT VISUAL 1
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PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT EXTRA 2

PRODUCT EXTRA 3

PRODUCT SIDE 1

PACKAGE FRONT 1

Publicatie datum: 30-04-2021
© 2021 Trust. Alle rechten voorbehouden.
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikelnummer: 24190
URL: www.trust.com/24190
EAN-code: 8713439241907
Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/24190/materials

