
Økovenlig 14”-taske til bærbar computer 
Varenummer: K60103WW | UPC-kode: 085896601036

Produkt

Ark

Er ikke blot med 
til at beskytte 
bærbare 
computere og 
tablets – men 
også kloden.

Fordi den er fremstillet af genanvendte vandflasker, er denne 
økovenlige14"-taske til bærbare computere med til at beskytte ikke 
bare bærbare computere og tablets imod ridser, stød og tab, men også 
kloden. Den er perfekt til de fleste bærbare computere og tablets op til 
14” (se taskens mål i produktspecifikationerne). I de udvendige lommer 
kan tilbehør og adaptere opbevares og beskyttes, når de ikke er i brug, 
samtidigt med at de er med til at forhindre, at den bærbare computer 
ikke ridses eller beskadiges ved et uheld. En justerbar skulderstrop 
og integrerede hanke giver flere bæremuligheder. Kvalitetslynlåse og 
-syninger er lavet, så de kan holde. Integreret id-holder, som er alle tiders 
for studerende såvel som professionelle. To års garanti.

• Fremstillet af genanvendte vandflasker

• Er med til at beskytte den bærbare computer imod ridser, stød og tab

• Kan på sikker vis rumme bærbare computere og tablets op til 14” (se taskens 

mål i produktspecifikationerne)

• Udvendige lommer til opbevaring

• Flere bæremuligheder

• Kvalitetslynlåse og -syninger

• Integreret id-holder

• To års garanti

Produkt

Ark

Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede 
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Produkt
Ark

Fremstillet af genanvendte  
vandflasker
Hver af disse økovenlige 
14”-tasker til bærbare 
computere er lavet af 
ca. fem genanvendte 
vandflasker, som ellers 
ville være havnet på 
lossepladser eller i 
verdenshavene.

Beskytter en lang række 
bærbare computere og 
tablets
Det indvendige fleece-
for er med til at holde 
enheden beskyttet 
imod ridser, stød og 
tab. Den er perfekt 
til de fleste bærbare 
computere og tablets op 
til 14” (se taskens mål i 
produktspecifikationerne).

Udvendige lommer til 
opbevaring 
I lommerne kan tilbehør 
og adaptere opbevares og 
beskyttes, når de ikke er 
i brug, samtidigt med at 
de er med til at forhindre, 
at den bærbare computer 
eller tablet ridses eller 
beskadiges ved et uheld.

Flere bæremuligheder
Brug den justerbare, 
aftagelige skulderstrop, de 
integrerede hanke eller læg 
hele tasken i en rygsæk, 
mappe eller taske. 

2 år
begrænset garanti 

Kvalitetsmaterialer
Fremstillet til at holde med 
vandafvisende materiale 
samt lynlåse og syninger 
af høj kvalitet.

Integreret id-holder
Fantastisk til studerende 
såvel som professionelle 
og gør det nemt at 
identificere og finde ejeren, 
hvis den mistes eller 
forlægges.

To års garanti
Du kan være helt tryg – du 
er dækket af Kensington.
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Produktmål

Maks. Størrelse bærbar computer  Bredde: 348 mm (13,7”) 
Højde: 229 mm (9,0”) 
Dybde: 23 mm (0,91”)

Taskens mål  Bredde: 371 mm (14,6”) 
Højde: 274 mm (10,7”) 
Dybde: 30 mm (1,18”)

Taskens vægt 410 g (0,7lbs)

Udvendigt materiale Genanvendt 600D-polyester

Indvendigt materiale  Fleece

Emballagemål

Emballagetype   Polypose til forsendelse, med 
forhandlerhængemærke

Pakkens indhold   Taske til bærbar computer, skulderstrop, 
garantikort

Oprindelsesland,  
juridiske oplysninger og garanti

Oprindelsesland  Kina

Garanti  2 år

Tekniske  
specifikationer
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