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15,6 inç dizüstü bilgisayarlar için çevre dostu dizüstü bilgisayar çantası
#24282

16 inç’e kadar dizüstü bilgisayarlar için uygun dizüstü bilgisayar çantası; geri dönüştürülmüş PET şişelerden yapılmıştır

Key features
• 16 inç'e (26x37 cm) kadar dizüstü bilgisayarlar için geniş bölmeli

kullanışlı taşıma çantası
• Çevre dostu malzemeler; 21 geri dönüştürülmüş PET şişeden

yapılmıştır
• Yastıklı ana bölme, dizüstü bilgisayarınızı zarar görmekten korur
• Dizüstü bilgisayarınıza ve belgelerinize kolay erişim sağlayan en

üst düzey tasarım
• Eşyalarınızı güvende tutmak için dört bölme fermuarlarla

kapatılmıştır
• Altını korumak için metal menteşeler, kancalar ve fermuarlar ve

lastik ayaklar ile dayanıklıdır

What's in the box
• Dizüstü bilgisayar çantası
• Omuz askısı

System requirements
• 16 inç'e (26x37 cm) kadar ekran boyutuna sahip dizüstü bilgisayarlar
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Her zaman yanınızda taşıyın
Neredeyse tamamen 22 adede kadar geri dönüştürülmüş PET
şişeden üretilen rahat, dayanıklı tasarımı ile gittiğiniz her yere
şık bir şekilde ve hiçbir duygusal yük olmadan gideceksiniz.

16 inç dizüstü bilgisayarlar için
16 inç'e kadar dizüstü bilgisayarlar için tasarlandı, toplanacak,
yola çıkacak ve çalışmaya başlayacaksınız.

Bölümlere ayrılmıştır
Ultra yumuşak mikrofiber astar ile donatılmış dört güvenli
bölme, dizüstü bilgisayarınızı çizilmelere veya darbelere karşı
korurken, lastik ayaklar çantanın tabanını korur.

Uzun mesafeye hazır
Metal menteşeler, kancalar ve kaliteli fermuarlar ekstra
dayanıklılık ve güvenlik sağlar, böylece işe gidip gelirken gönül
rahatlığıyla seyahat edebilirsiniz.
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GENERAL
Type of bag Carry bag Number of

compartments
3

Max. laptop size 16 " Max. weight 2.5 kg

Height of main product
(in mm)

420 mm Width of main product
(in mm)

310 mm

Depth of main product
(in mm)

60 mm Total weight 480 g

Weight of main unit 472 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Size (inch)

16 " 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 Topload

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

True Shoulder strap padded False

Trolley wheels False Trolley strap True

Zippers 3

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof False

Shock absorption True Hardened bottom False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1

PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2 PRODUCT EXTRA 3

PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2

LIFESTYLE VISUAL 3 LIFESTYLE VISUAL 4 PRODUCT PICTORIAL 1
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