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Trek™ Ultrabook™ Rugzak
K62591EU

Productomschrijving

Uw Ultrabook is lekker slank en lichtgewicht, maar geldt dat ook voor de essentiële zaken die u vaak nodig hebt?
Meestal niet. Denk maar eens aan de voedingsadapter, uw tablet, accessoires zoals een presenter, smartphone,
papieren en meer. Dan wordt het al snel duidelijk dat u iets nodig hebt om dit alles eenvoudig en comfortabel mee
te kunnen nemen. Bovendien is het belangrijk dat uw waardevolle Ultrabook en tablet goed worden beschermd
tegen stoten, krassen en andere beschadigingen. Dit is nu precies waar de Kensington Triple Trek Ultrabook
Rugzak u bij kan helpen. De rugzak is voorzien van zacht fleece- materiaal gevoerde compartimenten, waarin uw
Ultrabook, tablet en zelfs uw smartphone worden beschermd tegen krassen. Tussen de compartimenten voor uw
apparatuur is voldoende ruimte aanwezig voor papieren en dossiers. Daarnaast is de rugzak voorzien van een
ruim vak voor ander noodzakelijk toebehoren, zoals uw adapter. En we hebben een karabijnhaak geïntegreerd
voor uw sleutels. U hoeft nooit meer diep in uw tas te spitten, op zoek naar uw sleutels! De gevoerde zijde die
tegen de rug wordt gedragen en de brede, gevoerde schouderbanden zorgen ervoor dat u alles comfortabel mee
kunt nemen. De handgreep heeft een dubbele functie en kan ook worden bevestigd aan een roller case. Handig
voor op de luchthaven. En om te bewijzen dat we overal aan hebben gedacht is er ook een snel en eenvoudig
vakje voor het MP3-speler of Smartphone met een uitgang voor de hoofdtelefoon, zodat u handsfree kunt bellen of
naar muziek kunt luisteren.

Features

• De duurzame ballistic-nylon rugzak van 1680 denier (met voering) beschermt uw ultrabook

• Bewaar uw ultrabook en accessoires veilig in deze rugzak die geschikt is voor apparaten tot 14 inch (35,5 cm)

• De gevoerde schouderbanden zijn ontworpen om de belasting van de nek en schouders te verlichten

• Laptopcompartiment met SnugFit(TM)-beschermingssysteem voor uitstekende bescherming van uw ultrabook

• Houd onderweg alles op orde met meerdere accessoirevakken, karabijnhaak voor uw sleutels en poort voor
hoofdtelefoons.

• Reflecterende ritsen bieden betere zichtbaarheid in het donker

Specificaties

• Type tas Rugzak

• Geschikt voor Tablet-pc's, Ultrabooks

• Kleur Zwart

• Kleur Zwart

• Schermgrootte 14"/35.6cm

• Garantieperiode 3 Jaar

Informatie Retailverpakking

Diepte 100mm
Breedte 310mm
Hoogte 430mm
Bruto gewicht 0.66kg
UPC# 085896625919
Eenheid Hoeveelheid 1

Informatie overdoos

Diepte 450mm
Breedte 420mm
Hoogte 320mm
Bruto gewicht 4.16kg
UPC# 50085896625914
Eenheid Hoeveelheid 5


