Atlanta Laptop Bag for 17.3" laptops ECO

#24190

Mala reciclada para portáteis até 17,3”

Mala prática e amiga do ambiente, produzida a partir de materiais reciclados; para portáteis até 17,3”

Características principais

• Transporta o teu portátil em segurança para onde quer que vás
• Design amigo do ambiente; esta mala é produzida a partir de
garrafas PET recicladas
• Compartimento almofadado grande para portáteis com ecrã até
17,3”
• Compartimentos extra oferecem espaço para acessórios e
objetos pessoais
• Os fechos de correr em metal e fechos em velcro mantêm os
teus dispositivos em segurança
• Inclui uma alça a tiracolo confortável e ajustável

O que está na caixa
• Mala para portátil

Requisitos de sistema

• Portáteis com ecrã até 17,3”
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Atlanta Laptop Bag for 17.3" laptops ECO
Safe; in Many Ways
Keep your laptop safe in the large, padded compartment.
Keep your accessories, peripherals and personal belongings
safe in the extra compartments. Keep the environment safe,
because of the recycled material that this laptop bag is made
of. The Trust Atlanta is safe in different ways.

Comfort
The padded compartments protect your laptop and your
belongings from damaging. And thanks to the metal zippers
and Velcro fasteners, your trusty laptop stays safe when you
move from place to place. Carry your laptop by the hand strap
on this laptop bag or just use the adjustable shoulder strap
that comes included. Most laptops up to 17,3 inches fit
comfortably in the Trust Atlanta.

Eco-friendly
The Trust Atlanta is made from 18 recycled PET bottles,
making this bag very eco-friendly; the origin of the used
materials is verified according to the Global Recycled
Standard. Reduce your carbon footprint by carrying a bag that
is almost completely made of recycled materials.
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Atlanta Laptop Bag for 17.3" laptops ECO
GERAL
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
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