Datablad

OMEN Transceptor 17 Duffel Bag
Byggd för spelare
Njut av blandningen mellan förstklassig stil och funktion. Den här duffelbagen är byggd för spelare på språng, den har
en vadderad datorficka, speciella utrustningsfack och ett separat utrymme för skor. En RFID-ficka för dina personliga
saker och tyg som är vattentätt ser till att du även är skyddad när du reser.

Skyddar det som är viktigt

Behåll ordningen

Förvandlande remmar

Skydda dina tillhörigheter

Ett vadderat utrymme med
kardborreband håller din dator
trygg och säker.

Utnyttja utrymmet ordentligt
med designade fickor för din
spelutrustning.

Ergonomiska remmar som
förvandlar din bag till en
ryggsäck.

Lättåtkomlig ficka med
dragkedja för viktiga prylar med
RFID-blockerande stöldskydd.
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Höjdpunkter
Håll vädret utanför
Skydda din utrustning mot väder och vind med ett vattentätt tyg.
Ficka med dubbla syften
Ficka med dubbla syften - en lucka för vagnhandtag när den är öppen och en ficka när den är stängd.
Lättåtkomlig laddning
Ladda telefonen enkelt med den inbyggda USB-kontakten i framfickan.
Separat skoutrymme
Ett separat utrymme som är särskilt utformat för skor, så att resten av bagen håller sig ren.
Förvandlande remmar
Ergonomiska remmar som förvandlar din bag till en ryggsäck.
Ser bra ut när du är på språng
Med en förstklassig minimalistisk stil men med långtifrån minimalistisk funktionalitet; ger dig denna duffelbag vad du behöver för att se bra ut när
du är på gång.
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Kompatibilitet

Passar bärbara datorer på upp till 17,3 tum.

Produktmått

53 x 25 x 32 cm

Vikt

1,43 kg; Förpackat: 1,43 kg

Garanti

Ett års begränsad garanti.

Medföljer

OMEN Transceptor 17 Duffel Bag; Dokumentation

Ursprungsland

Tillverkad i Kina

Produktnummer

7MT82AA

Beställningsinfo

7MT82AA#ABB: 193905496877
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