Saco Triple Trek™ para Ultrabook™
K62588EU

0.69kg

Informação Embalagens de Varejo

UPC#
Quantidade Unidade

460mm
365mm
110mm
0.71kg
085896625889
1

Transporte o seu ultrabook com segurança, sem ter de arrastar um saco sem elegância, com o saco Triple Trek
para ultrabook da Kensington. O seu aspecto sofisticado e distinto disfarçam o facto de que o saco para ultrabook
é efectivamente uma forma segura e funcional de transportar o seu ultrabook e computador tablet. Também facilita
a utilização do seu tablet. Basta abrir o fecho do saco e o suporte incorporado para tablet simplifica a visualização
do seu tablet em viagem. Os compartimentos para tablet, ultrabook e até para smartphone são revestidos em velo
para envolver os seus dispositivos numa camada suave de protecção, mantendo-os também organizados. O saco
para ultrabook não só tem um aspecto formidável, como também é bastante cómodo graças às pegas de
transporte reforçadas com alças confortáveis. No interior, o saco para ultrabook foi concebido com inteligência
com espaço para cabos de alimentação, um apresentador, canetas, stylus e muito mais. Também terá bastante
espaço para as suas pastas. Existe até um bolso para acessórios com um mosquetão incorporado para prender
as suas chaves. O bolso para armazenamento de rápido acesso na parte traseira é perfeito para guardar os seus
bilhetes de transporte, moedas e muito mais. Após um longo dia no escritório, ficará feliz por saber que o saco
para ultrabook é tão eficiente a disfarçar o facto de estar a transportar um ultrabook dispendioso, que até lhe pode
oferecer alguma tranquilidade adicional.

Características
• A mala de nylon balístico de 1680 Denier resistente ao desgaste protege e amortece o seu ultrabook
• Guarde o seu ultrabook e respectivos acessórios com segurança nesta mala com capacidade para dispositivos
de até 14'/35,5 cm
• Alças almofadadas concebidas para aliviar a tensão exercida sobre o pescoço e o ombro

Mestre informações sobre o Caso

• Compartimento para portátil com sistema de protecção SnugFit(TM) para protecção excepcional do ultrabook
480mm
400mm
365mm
4.51kg
UPC#
50085896625884
Quantidade Unidade
5

Informações sobre Envio
5

• Mantenha-se organizado em viagem com vários bolsos para acessórios
• Fechos reflectores proporcionam uma melhor visibilidade nocturna

• Tipo de mala Sacola
• Melhor para Tablet PCs, Ultrabooks
• Cor Negro
• Cor Preto

• Tamanho do ecrã 14"/35.6cm
• Período da garantia 3 anos
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