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Milieuvriendelijke laptoptas voor laptops van 17.3 inch
#24399

Handige laptoptas voor laptops van maximaal 17.3 inch; gemaakt van gerecyclede PET-flessen

Eigenschappen
• Handige draagtas met groot compartiment voor laptops van

maximaal 17.3 inch (30 x 42 cm)
• Milieuvriendelijke materialen; gemaakt van 22 gerecyclede

PET-flessen
• Gevoerd hoofdcompartiment beschermt de laptop tegen

beschadiging
• Bovenladerontwerp met gemakkelijke toegang tot de laptop en

documenten
• Vier compartimenten zijn met een ritssluiting afsluitbaar om je

spullen veilig op te bergen
• Metalen scharnieren, haken en ritssluitingen en rubber voetjes

ter bescherming van de bodem

Wat zit er in de verpakking
• Laptoptas
• Schouderband

Systeem vereisten
• Laptops met een maximale schermgrootte van 17.3 inch (30 x 42 cm)
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Duurzaam op pad
Deze comfortabele en duurzame tas bestaat bijna volledig uit
tot wel 22 gerecyclede PET-flessen. Je kunt dus in stijl op pad
gaan, zonder dat je je schuldig hoeft te voelen over het milieu.

Voor laptops tot 17,3 inch
De tas is ontworpen voor laptops tot 17,3 inch en ideaal voor
je werk – inpakken en gaan!

Vakkundig
De vier vakken met superzachte microvezel voering
beschermen je laptop tegen krassen en deuken. En de
rubberen voetjes beschermen op hun beurt de onderkant van
de tas. 

Klaar voor elke reis
Met zijn duurzame metalen scharnieren, haken en ritsen van
hoge kwaliteit beschermt deze laptoptas jouw bezittingen. En
gaat hij extra lang mee. Wel zo fijn als je veel onderweg bent.



Sydney Laptop Bag for 17.3” laptops ECO

Publicatie datum: 12-05-2022 Artikelnummer: 24399
© 2022 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/24399
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439243994
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/24399/materials

ALGEMEEN
Type of bag Carry bag Number of

compartments
3

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

60 mm Laptop Compartment
Width (mm)

410 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

290 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 3

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof False

Shock absorption True Hardened bottom False

SIZE & WEIGHT
Laptop Compartment
Size (inch)

17.3 " Total weight 690 g

Weight of main unit 660 g Depth of main product
(in mm)

75 mm

Width of main product
(in mm)

320 mm Height of main product
(in mm)

420 mm

COMPATIBILITY
Max. laptop size 17.3 " Max. weight 2.9 kg

Compatible Device Types Laptop
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1

PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2 PRODUCT EXTRA 3

PACKAGE FRONT 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 LIFESTYLE VISUAL 1
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