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Kensington® SecureTrek™ Laptopdraagtas 15"

K98616WW

Productomschrijving

Of u nu onderweg bent naar het werk of dat u zich op het bedrijfsterrein verplaatst, de SecureTrek™ 15,6"
Laptopdraagtas beschermt uw laptop niet alleen tegen beschadigingen maar beveiligt de rugzak ook tegen diefstal.
Zorg ervoor dat de inhoud veilig in de tas blijft zitten door de hamervormige ritssluiting van uw tas vast te klikken in
de gepatenteerde SecureTrek Lock Base-vergrendeling en voeg vervolgens een Kensington-slot toe om de tas aan
een vast object vast te maken. Of gebruik een door de TSA goedgekeurd bagageslot wanneer u gaat vliegen.
Bescherm uw laptop en tablet met duurzaam Poly Twill-materiaal en berg ze veilig op in de gepolsterde
opbergvakken. De tas is tevens voorzien van een speciale niet-doorboorbare rits waardoor de tasinhoud niet kan
beschadigen. Er is meer dan genoeg ruimte voor al uw spullen, en met behulp van de unieke doorschuifopening
aan de achterzijde hangt u de draagtas eenvoudig aan uw trolley.

Features

• De hamervormige ritssluiting kan worden vastgeklikt in de SecureTrek Lock Base-vergrendeling waardoor
pogingen tot diefstal geen kans maken en kwaadwillenden uw tas niet kunnen openen.

• Kensington Portable Laptop Lock (afzonderlijk verkrijgbaar) om uw tas veilig te bevestigen aan een vast object

• Niet-doorboorbare ritssluiting als afsluiting van opbergvakken die bescherming biedt tegen doorboren met een
scherp object

• Lock Loop-verlengingslus, ideaal voor gebruik in combinatie met een TSA-goedgekeurd reisslot in verband met
controles op het vliegveld

• Gepolsterde opbergvakken voor laptops tot 15,6 inch en tablets tot 10 inch

• Werkstation-opbergvak biedt overzichtelijk plaats aan al uw opladers, pennen, visitekaartjes, sleutels en meer

• Speciale doorschuifopening om de tas gemakkelijk te bevestigen aan de uitgeschoven handgreep van uw trolley

• Royale opbergruimte voor onder meer dossiers en persoonlijke spulletjes

• Aan de buitenkant 840D Poly Twill-materiaal

• 10 jaar beperkte garantie

Specificaties

• Kleur Zwart

• Kleur Zwart

• Eigenschappen SecureTrek™ Lock Base

• Schermgrootte 15.6"/39.6cm

Informatie Retailverpakking

Diepte 428mm
Breedte 181mm
Hoogte 318mm
Bruto gewicht 1.54kg
UPC# 085896986164
Eenheid Hoeveelheid 1

Informatie overdoos

Diepte 450mm
Breedte 373mm
Hoogte 355mm
Bruto gewicht 4.01kg
UPC# 50085896986169
Eenheid Hoeveelheid 2

Herkomstgegevens

Garantieperiode 120

Algemene Informatie

Gerecycled % 0


