Sharkoon Backpack

Ulepszenie ekwipunku:
wreszcie dzięki Sharkoon Backpack nic
nie spadnie po drodze! Plecak jest wykonany z wytrzymałego poliestru i ma
różne przegrody i kieszenie, aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo transportu rzeczy na następne wydarzenie.
Najważniejsze przedmioty są łatwo
dostępne dzięki specjalnym przegródkom na notebooki i tablety oraz, w
jednym z wyściełanych pasków na
ramię, specjalnej kieszeni na gotówkę i
karty. W ukrytej kieszeni w oddychającym panelu tylnym można ukryć większe banknoty i niezbędne dokumenty. Aby
uzyskać pełną moc, na zewnątrz plecaka
znajduje się praktyczny port ładowania
USB, który prowadzi do złącza dla power
banków w środku.

WSZYSTKO NA
SWOIM MIEJSCU
Dzięki pojemności szesnastu litrów Sharkoon Backpack
ma mnóstwo miejsca na wszystko, co potrzebne do
grania, biura lub następnej podróży po mieście. Wiele
przegródek i kieszeni zapewnia porządek i łatwy dostęp
do twoich rzeczy. Jedna z przegród jest wyściełana do
bezpiecznego przenoszenia notebooków, a druga jest
odpowiednia do przechowywania tabletu w osłonie
ochronnej. Pasek zapinany na rzep zapobiega wypadaniu urządzeń z plecaka.

BRAK
DOSTĘPU!
Na ważne dokumenty lub gotówkę
Sharkoon Backpack ma ukrytą kieszeń na
tylnym panelu. Gdy plecak jest noszony
na plecach użytkownika, kieszeń jest
ukryta, dzięki czemu jest chroniona przed
niepożądanym dostępem.

PEŁNA MOC!
Aby nie dopuścić do wyczerpania się energii
elektrycznej, Sharkoon Backpack jest dostarczany z kablem USB biegnącym od środka
plecaka do ochronnie zakrytego portu typu A
na zewnątrz. Po podłączeniu do power banku
można wygodnie ładować urządzenie mobilne.
Sam power bank może pozostać wewnątrz
plecaka, umieszczony w specjalnej kieszeni
sąsiadującej z zewnętrznym portem ładowania.

TRWAŁY I MIŁY W NOSZENIU
Sharkoon Backpack jest wykonany z wytrzymałego poliestru 600D, który jest odporny na powierzchowne zarysowania i jednocześnie wodoodporny. Zawartość plecaka jest zatem chroniona przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak lekki prysznic lub strumień
wody. Dla optymalnego komfortu noszenia tylny panel i paski naramienne są wyściełane, a perforacja zapewnia wentylację.

MOBILNY
KOMFORT
Dla optymalnego wykorzystania w codziennych
sytuacjach Sharkoon Backpack ma specjalną
kieszeń bezpośrednio na lewym pasku na ramię
na gotówkę i karty, a na górze znajduje się kolejna
kieszeń na szybki dostęp do większych przedmiotów. Odblaskowa naszywka na plecaku zapewnia lepszą widoczność w ciemności. A jeśli bagaż
zostanie zabrany ze sobą, pasek wózka pozwala
po prostu przymocować plecak do teleskopowych
uchwytów toreb i walizek na kółkach.

SPECYFIKACJA
OGÓLNE:















Materiał: 600D Poliester
Wodoodporna powierzchnia
Wyściełany tył
Oddychający tył
Regulowane ramiączka
Wyściełane paski na ramiona
Oddychające paski na ramię
Port USB do ładowania dla urządzeń mobilnych
Pasek do wózka
Wzmocniony uchwyt
Pasek odblaskowy
Objętość: 16 l
Waga: 627 g
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
450 x 320 x 110 mm

Sharkoon Backpack

PRZEGRODY:







Całkowita liczba przegród: 7
Wyściełana przegroda na notebooka
Przegroda na tableta
Ukryte kieszenie: 2
Kieszenie szybkiego dostępu: 2
Kieszenie na Powerbanki

KABLE I PODŁĄCZENIA:

 Kabel podłączeniowy: USB (Wtyczka typu A na wtyczkę typu A)
 Długość kabla: 65 cm

OPAKOWANIE ZAWIERA:
 Sharkoon Backpack

www.sharkoon.com

