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14 inç dizüstü bilgisayarlar için çevre dostu İnce dizüstü bilgisayar çantası
#24394

Geri dönüştürülmüş PET malzemelerden yapılmış çevre dostu ince dizüstü bilgisayar çantası; 14 inç'e kadar dizüstü
bilgisayarlar içindir

Key features
• 14 inç'e (24x35 cm) kadar dizüstü bilgisayarlar için geniş bölmeli

kullanışlı taşıma çantası
• Çevre dostu malzemeler; 10 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 üç bölme fermuarlarla

kapatılmıştır

What's in the box
• Dizüstü bilgisayar çantası

System requirements
• 14 inç'e (24x35 cm) kadar ekran boyutuna sahip dizüstü bilgisayarlar
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Rahat Seyahat Tasarımı
14 inçe kadar (24 x 35 cm) olan dizüstü bilgisayarlar için özel
olarak tasarlanmış Sydney Dizüstü Bilgisayar Çantası, rahatlığı
sağlamlık ve güvenlikle bir araya getiriyor. Taşınabilir
bilgisayar ve diğer kıymetli eşyalarını güvende tutarken rahat
bir şekilde seyahat etmek isteyen profesyoneller ve öğrenciler
için akıllıca bir çözüm.

Birden Fazla Korumalı Bölme
Üst düzey tasarımı, dizüstü bilgisayarınıza ve iş belgelerinize
kolay erişim sağlar. Ana dizüstü bilgisayar bölmesi, darbe ve
çizikleri önlemek için takviyeli koruma sağlarken üç ayrı bölme
aksesuarları güvenle taşıyabilmesi için fermuarla kapatılabilir.
Çanta, dayanıklı metal menteşeler, çengeller ve fermuarlara
sahiptir ve kauçuk ayakları tabanı çiziklere karşı korur.

Çevre Dostu Malzemeler
Sydney Dizüstü Bilgisayar Çantası, “yeşil” bir tasarıma sahiptir,
yani çevre dostu malzemelerle üretilmiştir. Bu çantayı yapmak
için 10  PET şişe geri dönüştürüldü.

Konforlu Seyahat
İş seyahatleri sırasında veya işe gidip gelirken konforunuzdan
ödün vermeyin. Sydney’i kulpundan veya çıkarılabilir ve
ayarlanabilir omuz askısından taşıyabilirsiniz. Ayrıca çantayı,
arkadaki kayışı kullanarak bavulunuza/el arabanıza
asabilirsiniz.
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GENERAL
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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