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Contour™ 2.0 Executive Laptop Backpack - 14"
Ergonomisch verantwoord, veilig, stijlvol en duurzaam. De ideale 14-inch-laptoprugzak voor
mobiele professionals.

K60383EU

Productomschrijving

Comfortabel, veilig, stijlvol en duurzaam: de ergonomisch verantwoorde Contour 2.0 Executive Laptop Backpack –
14" is de ideale 14-inch-laptoprugzak voor mobiele professionals. De Contour 2.0 Executive Laptop Backpack —
14" is voorzien van een warmte-afvoerende, gebogen achterkant die op het lichaam aansluit en het gewicht dichter
naar het zwaartepunt verplaatst*; compartimenten die specifiek zijn geplaatst om het gewicht gelijk te verdelen en
de inhoud in balans te houden; een laptopbeveiligingscompartiment met niet-doorboorbare ritssluiting; stevig,
waterafstotend materiaal en een extra beschermende vulling. *Indien beide banden op correcte wijze worden
gedragen.

Features

• Ergonomisch verantwoord ontwerp dat is voorzien van een warmte-afvoerende achterkant die op het lichaam
aansluit en het gewicht dichter naar het zwaartepunt verplaatst*. De compartimenten zijn specifiek geplaatst om
het gewicht gelijk te verdelen en de inhoud in balans te houden. *Indien beide banden op correcte wijze worden
gedragen.

• De gevoerde handgreep zorgt voor extra comfortabele draagopties.

• Het laptopbeveiligingscompartiment met niet-doorboorbare ritssluiting beschermt uw laptop of tablet tegen
doorboren.

• Het RFID-beschermingsvakje beschermt creditcards, paspoorten en alle andere voorwerpen met een
geïntegreerde RFID-chip tegen ongewenst scannen.

• Het laptopcompartiment met valbescherming biedt een extra laag interne bescherming.

• Het duurzame, waterafstotende materiaal is gemaakt van stevig en bestendig 1680D ballistisch polyester dat de
inhoud beschermt en droog houdt.

• De geïntegreerde flessenhouder houdt u gehydrateerd zonder ruimte aan de binnenkant in te nemen.

• De trolleygreep-opening maakt het mogelijk om de rugzak eenvoudig en veilig te bevestigen aan een trolley of
aan uw handbagage.

Specificaties

• Garantieperiode 5 Jaar

Informatie Retailverpakking

Diepte 170mm
Breedte 350mm
Hoogte 425mm
Bruto gewicht 0.88kg
UPC# 5028252596862
Eenheid Hoeveelheid 1

Informatie overdoos

Diepte 450mm
Breedte 620mm
Hoogte 350mm
Bruto gewicht 4.50kg
UPC# 5028252596954
Eenheid Hoeveelheid 4


