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Contour™ 2.0 Executive Balance Laptop 
Spinner—15,6”
Onderdeelnummer: K60380WW  |  UPC-code: 085896 60380 1

De ideale 
spinner met 
vier wielen 
voor mobiele 
professionele 
vrouwen.

Comfortabel, veilig en duurzaam met het uiterlijk en gebruiksgemak 
van een damesschoudertas: de ergonomisch ontworpen Contour™ 
2.0 Executive Balance Laptop Spinner — 15,6” is de ideale spinner 
met vier wielen voor mobiele professionele vrouwen. De Contour 
2.0 Executive Balance Laptop Spinner – 15,6" is voorzien van een 
gebogen paneel dat op het lichaam aansluit en het gewicht dichter 
naar het zwaartepunt verplaatst*.

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

• Uiterlijk en gebruiksgemak van een schoudertas – Een zeer 
geschikte rolkoffer die stijlvol genoeg is om te worden gebruikt als 
een schoudertas.

• Wieltjes kunnen meerdere kanten opdraaien – Ze zorgen ervoor 
dat de Contour™ 2.0 Executive Balance Laptop Spinner — 15,6” 
gemakkelijk is te manoeuvreren.

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

*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-DU
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Uiterlijk en 
gebruiksgemak 

van een schoudertas

Uitschuifbare 
handgreep met 

dubbele trekstang

Laptopcompartiment 
met valbescherming

Ergonomisch 
ontwerp

Duurzaam, 
waterafstotend 

materiaal

Handgrepen met 
klemsluiting

Drukbestendig, 
afsluitbaar met rits

Wieltjes kunnen 
meerdere kanten 

opdraaien

Opening voor 
trolleygreep



Productafmetingen

Max. schermdiagonaal  Laptop/tablet (inch): 15,6" / 9,7" 

Laptop/tablet (cm): 39.6 / 25,4

Max. laptopformaat 385W x 270H x 40D mm  

 (15,2”W x 10,6”H x 1,6”D) 

Max. tabletformaat 317W x 220H x 25D mm  

 (12,5”W x 8,7”H x 1”D)

Rugtasafmeting  445W x 430H x 200D mm  

(17,5”W x 16,9”H x 7,9”D) 

Rugtas gewicht 2,78 kg (2,2lb)

Volume 22 liter (1343 cu in)

Max. belasting 9,07 kg (20lb)

Materiaal buitenkant 1680D polyester

Materiaal binnenkant 210D polyester

Telescopische hoogte 1135 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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