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Milieuvriendelijke, dunne laptoptas voor laptops van 14 inch
#24394

Milieuvriendelijke, dunne laptoptas gemaakt van gerecyclede PET-materialen; voor laptops van maximaal 14 inch

Eigenschappen
• Handige draagtas met groot compartiment voor laptops van

maximaal 14 inch (24x35 cm)
• Milieuvriendelijke materialen; gemaakt van 10 gerecyclede

PET-flessen
• Gevoerd hoofdcompartiment beschermt de laptop tegen

beschadiging
• Bovenladerontwerp met gemakkelijke toegang tot de laptop en

documenten
• Drie compartimenten zijn met een ritssluiting afsluitbaar om je

spullen veilig op te bergen

Wat zit er in de verpakking
• Laptoptas

Systeem vereisten
• Laptops met een maximale schermgrootte van 14 inch (24x35 cm)
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Handig reisontwerp
De Sydney-laptoptas is speciaal ontworpen voor laptops van
maximaal 14 inches (24 x 35 cm) en combineert gemak met
duurzaamheid en veiligheid. Een slimme oplossing voor
professionals en studenten die hun draagbare computer en
andere waardevolle eigendommen veilig willen bewaren en
comfortabel willen reizen.

Meerdere veilige vakken
Bovenladerontwerp met gemakkelijke toegang tot je laptop
en werkdocumenten. Het hoofdvak voor de laptop is gevoerd
en beschermt tegen stoten en krassen terwijl de drie
afzonderlijke vakken dicht kunnen worden gemaakt met een
rits, zodat accessoires veilig blijven zitten. De tas is voorzien
van duurzame metalen scharnieren, haken en ritsen en de
rubberen voetjes beschermen de onderkant tegen krassen.

Milieuvriendelijke materialen
Het ontwerp van de Sydney-laptoptas is ‘groen’: de tas is
gemaakt van milieuvriendelijke materialen. Er zijn wel
10 petflessen gerecycled om deze tas te maken.

Comfortabel reizen
Zorg voor comfort tijdens zakenreizen of in het
woon-werkverkeer; de Sydney kan aan de handgreep worden
gedragen of aan de afneembare en verstelbare schouderband
voor extra comfort. Met de band aan de achterzijde kun je de
tas ook aan een handbagagekoffertje vastmaken.
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ALGEMEEN
Type of bag Carry bag Number of

compartments
2

Max. laptop size 14 " Max. weight 3 kg

Height of main product
(in mm)

400 mm Width of main product
(in mm)

300 mm

Depth of main product
(in mm)

20 mm Total weight 408 g

Weight of main unit 382 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Size (inch)

14 " Laptop Compartment
Depth (mm)

30 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

310 mm Laptop Compartment
Height (mm)

174 mm

Laptop compartment
padded

True Space divider False

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Topload

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

False Shoulder strap padded False

Trolley wheels True Trolley strap False

Zippers 2

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof False

Shock absorption True Hardened bottom False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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