Sydney Laptop Bag for 17.3” laptops ECO

#24399

Mala para portáteis de 17.3” amiga do ambiente

Prática mala para portáteis até 17.3” feita a partir de garrafas PET recicladas

Características principais

• Prática mala de transporte com um compartimento grande para
portáteis até 17.3” (30x42 cm)
• Materiais amigos do ambiente: produzida a partir de 22 garrafas
PET recicladas
• O compartimento principal almofadado protege o teu portátil
contra danos
• Design com abertura superior para acederes facilmente ao
portátil e a documentos
• Quatro compartimentos fechados por fechos de correr para
manteres os pertences seguros
• Resistente com peças articuladas, ganchos e fechos de correr
em metal e pés em borracha para proteção do fundo da mala

O que está na caixa
• Mala para portátil

Requisitos de sistema

• Portáteis com ecrã até 17.3” (30x42 cm)

• Alça a tiracolo
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Sydney Laptop Bag for 17.3” laptops ECO
Carry sustainably
With a comfortable, sustainable design almost completely
made from up to 22 recycled PET bottles, you’ll get where
you’re going in style – and with no emotional baggage.

For 17-inch laptops
Designed for up to 17-inch laptops, you’ll pack up, get going –
and get to work.

Compartmentalized
Four secure compartments fitted with ultrasoft microfiber
lining keeps your laptop safe from scratches or dings, while
rubber feet protect the bag’s base.

Ready for the long haul
Metal hinges, hooks, and quality zippers provide extra
durability and security, so you can commute and travel with
peace of mind.
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Sydney Laptop Bag for 17.3” laptops ECO
GERAL
Type of bag

Carry bag

Number of
compartments

3

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

INTERIOR

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

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

17.3 "

Max. weight

2.9 kg

SIZE & WEIGHT

COMPATIBILITY
Max. laptop size

Compatible Device Types Laptop
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