Contour™ 17"Overnight Roller Laptoptas
Eén comfortabele, flexibele koffer die kan worden aangepast voor reizen met
overnachtingen

62903
Productomschrijving

Productinformatie
Diepte
Breedte
Hoogte
Bruto gewicht

292mm
38mm
406mm
3.38kg

Zakenreizen met overnachtingen worden eenvoudiger met de Contour Overnight Roller laptoptas. Deze trolley
beschikt over een flexibel compartiment voor overnachtingen dat kan worden aangepast aan uw reiswensen. Het
binnenvak heeft ruimte voor kleding en een waterbestendig vak voor toiletartikelen. Het vak aan de buitenkant is
bestemd voor documenten en kan worden uitgebreid met het binnenvak wanneer u extra ruimte nodig hebt.
Dankzij de telescoophandgreep met vijf standen en het stabiele wielontwerp gaat het rollen soepel en comfortabel.
Ons ergonomische Contoursysteem verhoogt het comfort terwijl de SnugFit™ bescherming laptops tot 17 inch
beschermt terwijl u op reis bent.

Features
• 17" Laptop trolley van duurzaam 1680 Denier ballistic nylon rugzak van 1680 voor vervoer en bescherming van
uw laptop

Informatie Retailverpakking
Diepte
Breedte
Hoogte
Bruto gewicht
UPC#
Eenheid Hoeveelheid

415mm
242mm
515mm
4.22kg
085896629030
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• Bewaar uw laptop en accessoires veilig in deze tas met wieltjes die geschikt is voor laptops tot 17"
• Groot compartiment voor kleding - perfect voor een korte zakentrip met overnachting
• Dankzij de soepel in- en uitschuifbare telescopische hendel en wieltjes kunt u de tas eenvoudig verrijden
• Gewatteerd laptopcompartiment met SnugFit(TM)-beschermingssysteem voor uitstekende bescherming van uw
laptop
• Houd onderweg alles georganiseerd dankzij meerdere vakken voor accessoires en documenten

Informatie overdoos
Diepte
500mm
Breedte
437mm
Hoogte
540mm
Bruto gewicht
9.61kg
UPC#
50085896629035
Eenheid Hoeveelheid
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Specificaties
• Type tas Trolley
• Geschikt voor Laptops
• Kleur Zwart
• Kleur Zwart

• Bescherming Contour-bekleding
• Schermgrootte 17"/43.3cm
• Garantieperiode
3 Jaar

Herkomstgegevens
Minimum Orderaantal
Garantieperiode

1
99

Algemene Informatie
Gerecycled %

0
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