Sharkoon Backpack

Atualização de inventário:
Agora com a Sharkoon Backpack,
nada ficará fora do seu caminho! A
mochila é feita de poliéster resistente
e possui vários compartimentos e
bolsos para garantir que seus pertences sejam organizados e transportados com segurança para qualquer lugar. Os itens mais importantes
são facilmente acessíveis graças a
compartimentos especiais para notebooks e tablets e, em uma das alças
acolchoadas, um bolso especial para
colocar dinheiro e cartões. Também
existe um bolso oculto caso você
queira ser mais discreto para guardar
pertences de valores. Para manter
seus equipamentos com total energia
existe uma prática porta de carregamento USB na parte externa da
mochila, levando a uma conexão para
os bancos de energia internos.

TUDO NO
SEU DEVIDO
LUGAR LUGAR
Com um volume de dezesseis litros, a Mochila
Sharkoon tem espaço para tudo o que tanto
paga games quando para acessórios para
escritório ou para viagens. Vários compartimentos e bolsos proporcionam organização e
fácil acesso aos seus pertences. Um dos
compartimentos é acolchoado para transportar
notebooks com segurança, enquanto outros
são adequados para segurar um tablet devido a
sua capa protetora. Uma tira com fecho de
velcro evita que os dispositivos caiam da
mochila.

ACESSO
NEGADO!
Para documentos importantes ou
dinheiro, a Sharkoon Backpack possui
um bolso oculto na parte de trás da
mochila. Quando a mochila está sendo
usada nas costas do usuário, o bolso
fica oculto e, portanto, é protegido.

POTÊNCIA
TOTAL!
Para impedir que os seus dispositivos
fiquem sem bateria, a Sharkoon Backpack
fornece um cabo USB que corre do interior da mochila até uma porta do tipo A
localizada na parte externa, que pode ser
conectado um carregador e o seu dispositivo móvel pode ser carregado convenientemente. O carregador móvel permanece
dentro da mochila, colocado em um bolso
feito especialmente para isso.

RESISTENTE E AGRADÁVEL DE USAR
O material externo da mochila Sharkoon consiste em poliéster 600D robusto, imune a arranhões superficiais e ao
mesmo tempo, repelente à água. O conteúdo da mochila é, portanto bem protegido nos dias de chuva ou por algum
outro acidente. Para uma melhor proteção, a parte de trás da mochila e as alças são acolchoadas e ao mesmo tempo
fornecem ótima ventilação.

CONFORTO
MÓVEL
Para um uso ideal em situações cotidianas, a
Sharkoon Backpack tem um bolso especial
localizado na alça esquerda para dinheiro e
cartões, e há outro bolso na parte superior
para acessar rapidamente itens maiores.
Uma listra refletora na mochila oferece
melhor visibilidade durante o uso no escuro.
E se for necessário levar a bagagem em
viagems, existem alças que permite que a
mochila seja simplesmente encaixada nas
malas de viagem convencionais.

ESPECIFICAÇÕES
GERAL:















Material: 600D Poliéster
Superfície repelente de água
Acabamento acolchoado nas costas
Acabamento respirável nas costas
Alças ajustáveis
Alças acolchoadas
Alças para os ombros com tecido respirável
Porta USB para aparelhos móveis
Alça para prendar a mochila em malas de viagem
Alça reforçada
Listra que reflete ao brilho
Volume: 16 l
Peso: 627 g
Dimensões (C x L x A):
450 x 320 x 110 mm

Sharkoon Backpack

COMPARTIMENTOS:







Número de compartimentos: 7
Compartimento para notebook acolchoado
Compartimento para tablet
Bolsos ocultos: 2
Compartimentos de fácil acesso: 2
Bolso para carregador móvel

CABO E CONECTORES:
 Conector: USB (Plug tipo A para Porta tipo A)
 Comprimento do cabo: 65 cm

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
 Sharkoon Backpack

www.sharkoon.com

