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Produkt-

blad

Skydda inte bara 
din bärbara 
dator eller 
surfplatta – 
hjälp också till 
att skydda vår 
planet.

Vårt 12-tums miljövänliga bärfodral är tillverkat av återvunna 
vattenflaskor och hjälper inte bara till att skydda din bärbara dator eller 
surfplatta mot repor, stötar och fall, utan hjälper också till att skydda 
vår planet. Perfekt för de flesta bärbara datorer och surfplattor upp till 
12,5 tum (se produktspecifikationerna för mått på fodralet). I de utvändiga 
förvaringsfickorna kan du förvara dina tillbehör och adaptrar säkert när 
de inte används och undvika att den bärbara datorn repas eller skadas 
av misstag. Den justerbara axelremmen och det integrerade handtaget 
erbjuder flera bäralternativ. Högkvalitativa dragkedjor och sömmar är 
gjorda för att hålla länge. Den integrerade ID-hållaren är perfekt för både 
studenter och yrkesverksamma. Två års garanti.

• Tillverkat av återvunna vattenflaskor

• Hjälper till att skydda den bärbara datorn mot repor, stötar och fall

• Håller bärbara datorer och surfplattor upp till 12,5 tum tryggt och säkert 

(se produktspecifikationerna för mått på fodralet)

• Utvändiga förvaringsfickor

• Flera bäralternativ

• Högkvalitativa dragkedjor och sömmar

• Integrerad ID-hållare

• Två års garanti
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Tillverkat av återvunna  
vattenflaskor
Varje 12-tums miljövänliga 
datorfodral är tillverkat av 
ungefär fyra återvunna 
vattenflaskor som annars 
skulle ha hamnat på 
soptippen eller i våra hav.

Kan skydda en mängd 
olika bärbara datorer och 
surfplattor
Fleecefodret på insidan 
hjälper till att skydda 
enheten mot repor, 
stötar och fall. Perfekt 
för de flesta bärbara 
datorer och surfplattor 
upp till 12,5 tum (se 
produktspecifikationerna 
för mått på fodralet).

Utvändiga förvaringsfickor 
Förvara dina tillbehör och 
adaptrar säkert när de inte 
används och undvik att 
den bärbara datorn eller 
surfplattan repas eller 
skadas av misstag.

Flera bäralternativ
Använd den justerbara och 
borttagbara axelremmen 
eller det integrerade 
handtaget, eller placera 
hela fodralet i en ryggsäck, 
portfölj eller väska. 

2 års
begränsad garanti 

Premiummaterial
Tillverkat för att hålla länge 
med vattenavvisande 
material och högkvalitativa 
dragkedjor och sömmar.

Integrerad ID-hållare
Perfekt för både studenter 
och yrkesverksamma. 
Hjälper till att enkelt 
identifiera och lokalisera 
ägaren om det tappas 
bort.

Två års garanti
Lita på att Kensington 
skyddar dig.
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Produktens mått

Max. datorstorlek  Bredd: 310 mm (12,2 tum) 
Höjd: 221 mm (8,7 tum) 
Djup: 18 mm (0,71 tum)

Mått på fodralet  Bredd: 324 mm (12,7 tum) 
Höjd: 245 mm (9,6 tum) 
Djup: 25 mm (0,98 tum)

Fodralets vikt 320 g (0,7 lbs)

Yttre material Återvunnen 600D polyester

Inre material  Fleece

Förpackningens mått

Typ av förpackning   Polyetenpåse för transport, med hängetikett 
för detaljhandeln

Förpackningens innehåll  Datorfodral, axelrem, garantikort

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland  Kina

Garanti  2 år
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