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מנהיג .קבוצה.

ארגן את כל ציוד המשחקים שלך
והגן עליו תוך כדי תנועה .עיצוב
התא הפנימי המרווח והכיסוי
הנפתח המתכוונן של תיק גב זה
מעניקים לך גמישות מדהימה
בדרך אל האקשן.

ציוד לגיימרים:
● תוכנן עבור גיימרים לנסיעות עם עיצוב גמיש של כיסוי נפתח שמתאים את עצמו לכמות
הציוד שאתה נושא .כולל רצועות כתפיים מרופדות במיוחד ואבזם  Fidlockהמופעל ביד
אחת לגישה מהירה ולנוחות.
הגנה מובנית בתיק:
● תן לציוד המשחקים שלך את ההגנה שמגיעה לו .תיק גב זה ,עם תא מוגן לאוזניות ,כיס
מרופד רך במיוחד למחשב נייד בגודל  43.94ס"מ ) 17אינץ'( באלכסון ,כיס  RFIDובד חזק
ועמיד במים ,מגן מפני חבלות ופגעי מזג האוויר.
לעולם אינו מלא מדי:
●כעת יש לך מקום לכל ציוד המשחקים שלך .תוכל לקחת אתך את כל מה שתרצה בתוך כיסים
מרווחים המתויגים בסמלים עבור העכבר ,המקלדת ,המחשב הנייד ,ועוד.
תכונות המוצר
● תא מרופד רך במיוחד למחשב נייד בגודל  43.94ס"מ ) 17אינץ'( באלכסון מגן על המחשב
הנייד שלך כשאתה בדרכים.
●
●

●

העיצוב הגמיש של הכיסוי הנפתח מתאים את עצמו לכמות הציוד שלקחת.

עכבר ,מקלדת ,כבלים ,ועוד – שמור את הכול באופן מאורגן בכיסים מרווחים ומתויגים
בסמלים.
תא מגן שתוכנן במיוחד עבור האוזניות שלך כדי שיישארו מוגנות ומאובטחות.

●

אבזם  Fidlockנפתח בקלות ביד אחת ,ונסגר בנקישה בעזרת מגנטים.

●

רצועת החזה המתכווננת ורצועות הכתף המרופדות מבטיחות שתרגיש בנוח בדרכים.

● ההתקנים והציוד שלך יישארו יבשים עם מעטפת חיצונית עמידה למים ורוכסנים מודבקים.
●

החזק את כל הציוד שלך מלמעלה עם הידית העליונה המחוזקת שמסוגלת לתמוך בכל
המשקל.
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תאימות

מתאים למחשבים ניידים בגודל של עד  43.94ס"מ ) 17אינץ'(

משקל

מחוץ לאריזה 2.39 :ק"ג
ארוז 2.43 :ק"ג

ממדים

אחריות

מידע נוסף
מדינת מקור

תכולת האריזה

מחוץ לאריזה 220 x 350 x 540 :מ"מ
ארוז 220 x 410 x 550 :מ"מ

כיסוי שנותן לך שקט נפשי :קבל שקט נפשי עם אחריות סטנדרטית של  HPהמוגבלת לשנה.
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