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Karta katalogowa produktu:

 

Plecak KENSINGTON SecureTrek™, 17", 317x483x165mm, czarny
Podstawa blokująca SecureTrek pozwala wpiąć języczki suwaków
zamków błyskawicznych, aby zapobiec próbom kradzieży i dostępowi
bez upoważnienia do plecaka
Blokada Kensington do komputerów przenośnych (sprzedawana
oddzielnie) pozwala umocować torbę do nieruchomego obiektu
Zamki błyskawiczne przegródek na urządzenia są odporne na przebicie
ostrym przedmiotem
Pętla blokująca idealna jako blokada podróżna atestowana przez TSA
przy zdawaniu torby na bagaż na lotnisku
Konstrukcja ułatwiająca kontrolę bagażu sprawia, że plecak może leżeć
na płasko przy przechodzeniu przez skaner (należy stosować się do
wszystkich instrukcji TSA)
Wyściełane przegródki na urządzenia mieszczą komputer przenośny do
17” i tablet 10”
Kieszeń robocza pozwala uporządkować wszystkie ładowarki, długopisy,
wizytówki, klucze itp.
Oczko do bagażu na kółkach można wygodnie przypiąć do wysuwanego
uchwytu
Wyściełany tył zwiększa komfort noszenia, zwłaszcza gdy plecak jest
pełny
Dużo miejsca w środku na odzież, teczki i przedmioty osobiste
Waga: 1,6kg
Wymiary: 317x483x165mm
Materiał: 840D Poly Twill
Gwarancja: 10 lata
Kolor: czarny

Cena 659,14 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 268115
Numer dostawcy ACKK98618WW
Numer Celcen 11-00413-15
Kod kreskowy
Nazwa produktu Plecak KENSINGTON SecureTrek™, 17", 317x483x165mm, czarny
Opis podstawa blokująca SecureTrek pozwala wpiąć języczki suwaków zamków błyskawicznych, aby

zapobiec próbom kradzieży i dostępowi bez upoważnienia do plecaka; blokada Kensington do
komputerów przenośnych (sprzedawana oddzielnie) pozwala umocować torbę do nieruchomego
obiektu; zamki błyskawiczne przegródek na urządzenia są odporne na przebicie ostrym
przedmiotem; pętla blokująca idealna jako blokada podróżna atestowana przez TSA przy
zdawaniu torby na bagaż na lotnisku; konstrukcja ułatwiająca kontrolę bagażu sprawia, że
plecak może leżeć na płasko przy przechodzeniu przez skaner (należy stosować się do
wszystkich instrukcji TSA); wyściełane przegródki na urządzenia mieszczą komputer przenośny
do 17” i tablet 10”; kieszeń robocza pozwala uporządkować wszystkie ładowarki, długopisy,
wizytówki, klucze itp.; oczko do bagażu na kółkach można wygodnie przypiąć do wysuwanego
uchwytu; wyściełany tył zwiększa komfort noszenia, zwłaszcza gdy plecak jest pełny; dużo
miejsca w środku na odzież, teczki i przedmioty osobiste; waga: 1,6kg; wymiary:
317x483x165mm; materiał: 840D Poly Twill; gwarancja: 10 lata; kolor: czarny

Kategoria Torby, teczki i plecaki
Klasa Premium
Marka KENSINGTON
 

Kolor
Kolor Czarny
 

Cecha
Produkt Plecak na laptop
Typ Na laptopa
Rodzaj 17"
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Plecak KENSINGTON SecureTrek™, 17", 317x483x165mm, czarny
Materiał 840D Poly Twill
W ofercie od 2017-01
 

Wymiary
Wymiary (mm) 317x483x165
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Standard
Ilość lat gwarancji 10
 

Wspólny słownik zamówień
CPV 30237270-2 Torby na komputery przenośne
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu
   

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Hurtowania Papieru - Borma Zespół
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