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16 inç dizüstü bilgisayarlar için çevre dostu dizüstü bilgisayar çantası
#24398

16 inçe kadar dizüstü bilgisayarlar için uygun dizüstü bilgisayar çantası; geri dönüştürülmüş PET şişelerden yapılmıştır

Key features
• 16 inç'e (31x38 cm) kadar dizüstü bilgisayarlar için geniş bölmeli

kullanışlı taşıma çantası
• Çevre dostu malzemeler; 17 geri dönüştürülmüş PET şişeden

yapılmıştır
• Yastıklı ana bölme, dizüstü bilgisayarınızı zarar görmekten korur
• Ekstra ön bölme, aksesuarlar ve kişisel eşyalar için yer sunar
• Metal fermuarlar ve Velcro tutturucular dizüstü bilgisayarınızı ve

aksesuarlarınızı yerinde tutar
• Sap veya çıkarılabilir, ayarlanabilir omuz askısı ile taşınabilir

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

System requirements
• 16 inç'e (31x38 cm) kadar ekran boyutuna sahip dizüstü bilgisayarlar
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Çevre Dostu Tasarım
Primo Dizüstü Bilgisayar Çantası, 16 inçe kadar (31x38 cm)
olan dizüstü bilgisayarınızı güvenli bir şekilde taşımanın yanı
sıra çevre dostudur. Çevre dostu malzemelerden yapılan bu
çantanın kumaşının üretimi için 17 pet şişe geri
dönüştürülmektedir. 

Eşyalarınızı Korur
Takviyeli ana bölme, dizüstü bilgisayarınızı dış darbelerden ve
iç kısımda çiziklerden korur. Fare ve şarj aleti gibi aksesuarları
ayrıca taşıyabilmeniz için tasarıma ilave bir ön bölme
eklenmiştir. Metal fermuarlar ve Velcro cırt bantlar eşyalarınızı
sağlam bir şekilde yerinde tutar.

Konforlu Taşıma
Eşyalarınızın sığacağı kadar büyük, yanınızda taşıyabileceğiniz
kadar küçük: Primo Dizüstü Bilgisayar Çantası, işe gidip
gelirken ve iş seyahatleriniz sırasında yükünüzü biraz daha
hafifletmek için tasarlanmıştır. Çıkarılabilir omuz kayışı,
konforu artırmak için ayarlanabilir.
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GENERAL
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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