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Mala para portáteis de 16” amiga do ambiente
#24398

Prática mala para portáteis até 16” feita a partir de garrafas PET recicladas

Características principais
• Prática mala de transporte com um compartimento grande para

portáteis até 16” (31x38 cm)
• Materiais amigos do ambiente: produzida a partir de 17 garrafas

PET recicladas
• O compartimento principal almofadado protege o teu portátil

contra danos
• Um compartimento frontal extra oferece espaço para acessórios

e objetos pessoais
• Os fechos de correr em metal e fechos em velcro mantêm o teu

portátil no lugar
• Podes levá-la pela pega de transporte ou pela correia de ombro

regulável e amovível

O que está na caixa
• Mala para portátil
• Alça a tiracolo

Requisitos de sistema
• Portáteis com ecrã até 16” (31x38 cm)
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Eco-Friendly Design
The Primo Laptop Bag securely holds your laptop of up to 16
inches (31x38cm) while being kind to the planet. Made from
eco-friendly materials, up to 17 PET bottles are recycled to
create the fabric for this bag. 

Protects Your Belongings
The padded main compartment protects your laptop from
bumps on the outside and scratches on the inside. An extra
front compartment has been added to the design to store
accessories like your mouse and charger separately. Metal
zippers and Velcro fasteners keep your belongings firmly in
place.

Comfortable Carrying
Big enough to hold your belongings, small enough to carry
around; the Primo Laptop Bag is designed to make your
commute and business trips a little lighter. The removable
shoulder strap can be adjusted to improve comfort.
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GERAL
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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

