Mochila Triple Trek™ para Ultrabook™
K62591EU

0.63kg

Informação Embalagens de Varejo

UPC#
Quantidade Unidade

100mm
310mm
430mm
0.66kg
085896625919
1

O seu ultrabook é elegante e leve. E quanto a alguns dos seus outros bens essenciais? Nem por isso. Assim que
tiver um conversor, o seu tablet, acessórios como um apresentador, smartphone, pastas para o escritório e mais,
de repente precisa de algo que o ajude a levar tudo confortavelmente. Além disso, precisa de se certificar que o
seu precioso ultrabook e tablet estão bem protegidos por compartimentos almofadados. É aqui que entra a
mochila Triple Trek para ultrabook da Kensington. Dispõe de compartimentos revestidos em velo que mantêm o
ultrabook, o computador tablet e até o seu smartphone protegidos contra riscos. Entre os compartimentos do
dispositivo existe bastante espaço para pastas. Também irá gostar do bolso grande para acessórios que segura o
seu cabo de alimentação e outros bens necessários. Também incluímos um mosquetão para prender as suas
chaves. Não terá mais necessidade de procurar no fundo da sua mala para encontrar as suas chaves! O sistema
de suporte para as costas almofadado e as alças almofadadas largas e ajustáveis asseguram que possa levar
tudo consigo confortavelmente. A pega desdobra-se como uma pega de trolley para o ajudar a atravessar o
aeroporto. E para provar que pensámos em tudo, encontrará um bolso para armazenamento de acesso fácil,
perfeito para o seu leitor de MP3 ou smartphone, com um saída para auscultadores para poder falar ou ouvir rock
em modo mãos livres.

Características
• A mochila 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 mochila 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
450mm
420mm
320mm
4.16kg
UPC#
50085896625914
Quantidade Unidade
5

Informações sobre Envio
1

• Mantenha-se organizado em viagem com vários bolsos para acessórios, mosquetão para as suas chaves e
entrada para auscultadores.
• Fechos reflectores proporcionam uma melhor visibilidade nocturna

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

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

www.kensington.com
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