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OMEN Transceptor 15 rolltop rugzak

Stijlvol design, ideaal voor de gamer

Deze gestroomlijnde rugzak is ontworpen voor gamers. Zorg dat je je spullen goed en veilig opbergt wanneer je
onderweg bent.

Bescherm je belangrijke spullenBescherm je belangrijke spullen
Een gewatteerd vak met een haak- en
lusband houdt je laptop veilig.

Alles netjes opgeborgen.Alles netjes opgeborgen.
Maak efficiënt gebruik van je ruimte met
aparte vakken voor je gaming accessoires.

Reis in stijlReis in stijl
Met een hoogwaardige minimalistische stijl
maar allerminst een minimalistische
functionaliteit geeft deze rugzak je wat je
nodig hebt om je in stijl te verplaatsen.
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PluspuntenPluspunten

Eenvoudige toegang, RFID-beschermingEenvoudige toegang, RFID-bescherming
Toegankelijke ritsvakken voor belangrijke items met RFID-diefstalpreventie.

WaterbestendigWaterbestendig
Bescherm je apparatuur tegen weer en wind met een waterbestendige stof.

Reizen was nog nooit gemakkelijkReizen was nog nooit gemakkelijk
Gebruik de handige lus om je tas veilig op je bagage te plaatsen.

Blijf verbondenBlijf verbonden
Blijf online met de ingebouwde USB-stekker om onderweg je telefoon op te laden.

Water binnen handbereikWater binnen handbereik
Houd je flesje water binnen handbereik in een handig zijvak.

Draag alles comfortabel met je meeDraag alles comfortabel met je mee
Rolltop design om meer te kunnen dragen.

Afgestemd op comfortAfgestemd op comfort
Geniet van comfort met de ergonomische schouderriemen en het onder druk gevormde rugpaneel.
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CompatibiliteitCompatibiliteit Geschikt voor laptops tot 39,62 cm (15,6 inch).

SchermformaatSchermformaat 15,6 inch (39,6 cm)

AfmetingenAfmetingen 27,5 x 17,5 x 54 cm

GewichtGewicht 1,15 kg; In verpakking: 1,15 kg

GarantieGarantie Eén jaar garantie.

Inhoud van de doosInhoud van de doos OMEN Transceptor 15 rolltop rugzak; Documentatie

Land van herkomstLand van herkomst Geproduceerd in China

Bestelnr.Bestelnr. 7MT83AA

BestelinfoBestelinfo 7MT83AA#ABB: 193905496907
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