
Contour™ 2.0 Pro Overnight Laptop Spinner — 17”
Onderdeelnummer: K60384WW  |  UPC-code: 085896603849

De ideale 
spinner met 
vier wielen voor 
overnachtingen 
voor mobiele 
professionals.

Comfortabel, veilig, stijlvol, duurzaam en met een afzonderlijk 
kledingcompartiment: de Contour™ 2.0 Pro Overnight Laptop 
Spinner — 17” is de ideale spinner met vier wielen voor overnachtingen 
voor mobiele professionals. De Contour™ 2.0 Pro Overnight Laptop 
Spinner — 17” is voorzien van een gebogen paneel dat op het lichaam 
aansluit en het gewicht dichter naar het zwaartepunt verplaatst*.

• Ergonomisch ontwerp – Speciaal gebogen achterkant sluit 
aan op het lichaam en verplaatst het gewicht dichter naar het 
zwaartepunt*. 

• Wieltjes kunnen meerdere kanten opdraaien – Ze zorgen ervoor 
dat de Contour™ 2.0 Pro Overnight Laptop Spinner — 17” 
gemakkelijk is te manoeuvreren.

• Drukbestendige, afsluitbare rits – beveiligt uw waardevolle 
bezittingen tegen binnendringing.

• Laptopcompartiment met valbescherming – voegt een extra laag 
interne beveiliging toe tussen het laptopcompartiment en de basis 
van de rolkoffer.
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Voorzijde

Rug
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Sheet

Vak voor snelle 
toegang tot 
werkstation

Drukbestendig, 
afsluitbaar met 

rits

Ergonomisch 
ontwerp

Laptopcompartiment 
met valbescherming

Uitschuifbare 
handgreep 

met dubbele 
trekstang

Duurzaam, 
waterafstotend 

materiaal

Gevoerde 
handgreep

Hoofdvak met 
ritssluiting

Wieltjes kunnen 
meerdere kanten 

opdraaien

Voldoet aan de 
richtlijnen die de meeste 

luchtvaartmaatschappijen 
voor handbagage hanteren



Productafmetingen

Max. schermdiagonaal  Laptop/tablet (inch): 17,3" / 9,7" 

Laptop/tablet (cm): 43.9 / 25,4

Max. laptopformaat 420W x 275H x 38D mm  

 (16,5”W x 10,8”H x 1,5”D) 

Max. tabletformaat 215W x 300H x 25D mm  

 (8,5”W x 11,8”H x 1”D)

Rugtasafmeting  355W x 560H x 215D mm  

(14”W x 22”H x 8,5”D)

Rugtas gewicht 3,29 kg (7,3lb)

Volume 23,1 liter (1410 cu in)

Max. belasting 11,34 kg (25lb)

Materiaal buitenkant 1680D polyester

Materiaal binnenkant 210D polyester 

Telescopische hoogte 1110 mm

Afmetingen verpakking

Type verpakking  Polybag voor verzending, met verkooplabel 

Inhoud verpakking Spinner 

 Garantiekaart 

 Label met garantie-informatie

Land van oorsprong  
juridische vereisten en garantie

Land van oorsprong China

Naleving juridische vereisten  EU REACH, CA Prop 65

Garantie 5 jaar beperkte garantie

Technische  
gegevens
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