Schoudertas voor notebooks (tot 15,4") inktzwart + wijnrood
De schoudertas van Belkin paart comfort aan
draagbaarheid en is uiterst licht en compact.
U draagt deze tas lekker op uw rug en zodra u
er iets uit wilt halen, schuift u de tas even naar
voren.

Beschrijving:
De schoudertas van Belkin paart comfort aan superieure draagbaarheid. Deze tas is
bijzonder licht en compact, maar biedt toch de opbergmogelijkheden van een veel groter
model. U draagt deze tas lekker op uw rug en zodra u er iets uit wilt halen, schuift u de tas
even naar voren. Uw mobiele telefoon is altijd binnen handbereik, dankzij het ingebouwde
speciale tasje daarvoor. Deze tas heeft een zacht stoffen notebookcompartiment om uw
notebook veilig en krasvrij op te bergen. Door de handige indeling blijft alles goed op zijn
plaats zitten, zoals een mp3 -speler, telefoon, visitekaartjes, pennen en andere spullen. Er is
zelfs gedacht aan een apart vak voor uw voedingsadapter en kabels. Deze tas is met de
grootste zorg en met veel aandacht voor detail in elkaar gezet. De levenslange garantie van
Belkin doet de rest.

Voordelen:
Het unieke schuin toelopende ontwerp resulteert in een comfortabele, compacte en lichte
laptoptas met de opbergmogelijkheden van een veel groter model
l

Zacht gevoerd KeepSafe -notebookcompartiment beschermt uw computer tegen onder meer
krassen
l

l

Handige indeling voor al die spullen die u vaak meeneemt

l

Verwisselbare vakken voor voedingsadapter en kabels

De schouderriem houdt de tas op zijn plaats. De handige sluiting maakt het mogelijk om de
tas snel en gemakkelijk los te maken. In de schouderriem zit een vakje voor een telefoon, dus
snel te bereiken.
l

l

TECHNISCHE GEGEVENS

l

Stof van 100% polyester, zowel van binnen als van buiten, voor duurzaamheid en kwaliteit

Voering van kunststofschuim volledig rondom voor een optimale bescherming van
bijvoorbeeld een notebook of digitale camera
l

l

Stevige metalen ritstrekkers met vast gripmateriaal

l

Doorvoer voor snoertje van hoofdtelefoon

l

Riem in lengte verstelbaar

l

Onopvallende, praktische handgreep

l

Ademende stof op riem en rugvlak
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