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Milieuvriendelijke laptoptas voor laptops van 16 inch
#24398

Handige laptoptas voor laptoptas van maximaal 16 inch; gemaakt van gerecyclede PET-flessen

Eigenschappen
• Handige draagtas met groot compartiment voor laptops van

maximaal 16 inch (31x38 cm)
• Milieuvriendelijke materialen; gemaakt van 17 gerecyclede

PET-flessen
• Gevoerd hoofdcompartiment beschermt de laptop tegen

beschadiging
• Een extra vak aan de voorzijde voor accessoires en persoonlijke

eigendommen
• Metalen ritsen en klittenbandsluitingen zorgen ervoor dat je

laptop en accessoires op hun plek blijven zitten
• Kan aan de handgreep of de afneembare, verstelbare

schouderband worden gedragen

Wat zit er in de verpakking
• Laptoptas
• Schouderband

Systeem vereisten
• Laptops met een maximale schermgrootte van 16 inch (31x38 cm)
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Milieuvriendelijk ontwerp
De Primo-laptoptas beschermt niet alleen je laptop van
maximaal 16 inch (31 x 38 cm), maar ook het milieu. Er zijn
wel 17 petflessen gerecycled om het milieuvriendelijke
materiaal voor deze tas te maken. 

Bescherm je eigendommen
Het gevoerde hoofdvak beschermt je laptop tegen stoten
vanaf de buitenkant en krassen vanaf de binnenkant. Er is een
extra voorvak toegevoegd aan het ontwerp waarin
accessoires als je muis en oplader afzonderlijk kunnen
worden bewaard. Metalen ritsen en klittenbandsluitingen
zorgen ervoor dat je eigendommen op hun plek blijven zitten.

Comfortabel dragen
Groot genoeg om je eigendommen op te bergen, klein genoeg
om te dragen: de Primo-laptoptas is ontworpen om het
woon-werkverkeer en je zakelijke reizen iets lichter te maken.
De afneembare schouderband kan worden versteld voor nog
meer comfort.
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ALGEMEEN
Type of bag Carry bag Number of

compartments
2

Max. laptop size 16 " Max. weight 2.5 kg

Height of main product
(in mm)

400 mm Width of main product
(in mm)

320 mm

Depth of main product
(in mm)

55 mm Total weight 510 g

Weight of main unit 413 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Size (inch)

16 " Laptop Compartment
Depth (mm)

50 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

375 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 2

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 PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT EXTRA 2 PRODUCT SIDE 1

LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2
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