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OMEN Transceptor 17 duffelbag
Speciaal gemaakt voor gamers
Geniet van de combinatie tussen premium stijl en functionaliteit. Deze duffelbag is ontworpen voor gamers die vaak on
the road zijn en biedt een gewatteerd laptopvak, speciale vakken voor randapparatuur en een met RFID beschermd vak
voor je persoonlijke spullen. Een RFID-vak voor je persoonlijke spullen en waterdichte stof voor een optimale
bescherming onderweg.

Bescherm je belangrijke
spullen
Je kunt je laptop veilig
opbergen in het gewatteerde
vak met klittenband.

Altijd op orde
Maak efficiënt gebruik van je
ruimte met aparte vakken voor
je gaming accessoires.

Riemen om de tas op
meerdere manieren te
gebruiken
Ergonomische riemen waarmee
je je duffelbag ombouwt tot
rugzak.

Berg je spullen veilig op
Toegankelijke ritsvakken voor
belangrijke items met RFIDdiefstalpreventie.
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Pluspunten
Bescherming tegen weer en wind
Bescherm je apparatuur tegen weer en wind met een waterbestendige stof.
Multifunctioneel vak
Multifunctioneel vak, een lus voor het handvat van je trolley, of een extra vak als de rits dicht is.
Gemakkelijk opladen
Laad eenvoudig je telefoon op met de ingebouwde USB-stekker in het voorste vakje.
Apart schoenenvak
Er is een apart vak voor schoenen zodat het hoofdvak schoon blijft.
Riemen om de tas op meerdere manieren te gebruiken
Ergonomische riemen waarmee je je duffelbag ombouwt tot rugzak.
Reis in stijl
Met een hoogwaardige minimalistische stijl maar allerminst een minimalistische functionaliteit geeft deze duffelbag je wat je nodig hebt om je in
stijl te verplaatsen.
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Compatibiliteit

Geschikt voor een laptop tot 17,3 inch.

Afmetingen

53 x 25 x 32 cm

Gewicht

1,43 kg; In verpakking: 1,43 kg

Garantie

Eén jaar garantie.

Inhoud van de doos

OMEN Transceptor 17 duffelbag; Documentatie

Land van herkomst

Geproduceerd in China

Bestelnr.
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