Contour™ 2.0 Pro Laptop Briefcase – 17"
Onderdeelnummer: K60387EU | EAN-code: 5028252596909

Ergonomisch,
veilig, stijlvol en
duurzaam.

Comfortabel, veilig, stijlvol, duurzaam en TSA-checkpointvriendelijk: de ergonomisch ontworpen Kensington Contour 2.0 Pro
Laptop Briefcase – 17" is de ideale 17-inch-laptoptas voor mobiele
professionals. De Contour 2.0 Pro Laptop Briefcase – 17" is voorzien
van een gebogen paneel dat op het lichaam aansluit en het gewicht
dichter naar het zwaartepunt verplaatst*.

De ideale, TSA-checkpointvriendelijke 17-inch-laptoptas
voor mobiele professionals.

• Ergonomisch ontwerp – Het gebogen paneel sluit aan op het
lichaam en verplaatst het gewicht dichter naar het zwaartepunt*.
De compartimenten zijn specifiek geplaatst om het gewicht gelijk
te verdelen en de inhoud in balans te houden.
• Gevoerde handgreep – Zorgt voor een extra comfortabele
draagoptie.
• Laptopbeveiligingscompartiment met niet-doorboorbare
ritssluiting – Beschermt uw laptop of tablet tegen doorboren.
• RFID-beschermingsvakje – Beschermt creditcards, paspoorten en
alle andere voorwerpen met een geïntegreerde RFID-chip tegen
ongewenst scannen.

*Indien de tas correct wordt getild. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten
zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de naam ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde
handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice is een handelsmerk van ACCO Brands. Alle andere
gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. © 2019 Kensington
Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. K18_3162
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Voorzijde
Laptopcompartiment
met valbescherming
RFIDbeschermingsvakje
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Productafmetingen
Max. schermdiagonaal

L aptop/tablet (inch): 17,3" / 9,7"
Laptop/tablet (cm): 43,9 / 24,6

Max. laptopgrootte B H D (mm)

300 x 419 x 40

Max. tabletgrootte B H D (mm)

185 x 255 x 25

Afmetingen B H D (cm)

490 x 451 x 159

Gewicht (kg)

1,5

Inhoud (liter)

15,75

Max. belasting (kg)

11,33

Materiaal buitenkant

1680D ballistisch polyester

Materiaal binnenkant

210D polyester, tricot

Type verpakking

Polybag voor verzending, met verkooplabel

Inhoud verpakking

Laptoptas
Garantiekaart
Label met garantie-informatie

Land van oorsprong

China

Naleving juridische vereisten

EU REACH, CA Prop 65

Garantie

5 jaar beperkte garantie

Afmetingen verpakking

Land van oorsprong
juridische vereisten en garantie
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