Sharkoon Backpack

Envanter yükseltme:
Sharkoon Backpack ile geride hiçbir şey
kalmaz! Sırt çantası sağlam polyesterden
yapılmıştır ve eşyalarınızı düzenli ve
güvenli bir şekilde bir sonraki etkinliğe
taşımak için çeşitli bölmelere ve ceplere
sahiptir. Dizüstü bilgisayar ve tabletler için
özel bölmeler ve yastıklı omuz kayışlarından birinde nakit para ve kartlar için özel
bir cep sayesinde en önemli öğelere
kolayca erişilebilir. Nefes alabilen arka
bölümdeki gizli cep, daha büyük banknotları ve önemli belgeleri görüşün dışında
tutmanıza izin verir. Tam güç için, sırt
çantasının dış tarafında taşınabilir şarj
cihazı bağlanmasını sağlayan uygun bir
USB şarj bağlantı noktası vardır.

HER ŞEY
YERINDE
16 litrelik hacmi ile Sharkoon Backpack,
oynamak için, ofiste veya bir sonraki şehir
gezisi için ihtiyacınız olan her şey için bol
miktarda alan sunuyor. Birden fazla bölme
ve cep, eşyaları düzenli ve erişimi kolay
tutar. Bölmelerden biri dizüstü bilgisayarların taşınması için yastıklıdır, diğer bir
bölme ise bir tableti koruyucu kasada
saklamak için uygundur. Velcro kayış,
cihazın sırt çantasından düşmesini önler.

ERIŞIM
REDDEDILDI!
! Önemli belgeler veya para için, Sharkoon
Backpack'in arkasında gizli bir cep vardır.
Sırt çantası kullanıcının arkasına
takıldığında, cep gizlenir ve bu nedenle
istenmeyen erişime karşı korunur.

TAM GÜÇ!
Bataryanızın azalmasını önlemek için Sharkoon
Backpack, sırt çantasının iç kısmından dışarıdaki
koruyucu kaplı Tip A bağlantı noktasına giden bir
USB kablosuyla birlikte gelir. Mobil cihazınız bir
taşınabilir şarj cihazı ile, rahatça şarj edilebilir.
Taşınabilir şarj cihazı kendisi sırt çantasında
kalabilir ve dış şarj portunun yanında özel bir
cepte bulunur.

DAYANIKLI VE GIYMESI HOŞ
Sharkoon Backpack'in dış malzemesi, yüzey çiziklerine karşı hassas olmayan ve aynı zamanda su tutmayan sağlam 600D
polyesterden yapılmıştır. Bu nedenle sırt çantasının içeriği, hafif yağmur veya su sıçraması gibi dış etkilerden korunur. Optimum
rahatlık için sırt ve omuz kayışları dolgulu ve perfore havalandırma sağlıyor.

MOBIL
KONFOR
Gündelik durumlarda en uygun kullanım
için, Sharkoon Backpack'in sağ omuz
askısında nakit para ve kartlar için özel
bir cebi vardır ve üst kısımda daha büyük
öğelere hızlı erişim için bir diğer cep
bulunmaktadır.
Sırt
çantasındaki
yansıtıcı şerit karanlıkta daha iyi görüş
sağlar. Bagajın alınması gerekiyorsa,
taşıma kayışı olan sırt çantası, taşıma
çantası ve valizlerin teleskopik kollarına
kolayca takılabilir.

ÖZELLIKLER
GENEL:















Malzeme: 600D Polyester
Su geçirmez yüzey
Yastıklı Arka Panel
Nefes Alabilir Arka Panel
Ayarlanabilir Omuz Askısı
Yastıklı Omuz Askıları
Nefes alan Omuz Askıları
Mobil Cihazlar için USB Şarj Portu
Trolley askısı
Güçlendirilmiş kol
Yansıtıcı şerit
Hacim: 16 l
Ağırlık: 627 g
Boyutlar (L x G x Y):
450 x 320 x 110 mm

Sharkoon Backpack

BÖLMELERE:







Toplam Bölme Sayısı: 7
Yastıklı Dizüstü Bilgisayar Cebi
Tablet Cebi
Gizli Cep: 2
Hızlı erişim çantalar: 2
Taşınabilir şarj aleti cepleri

KABLO VE BAĞLANTILAR:

 Bağlantı: USB (A Tipi Bağlantı Noktasına A Tipi Fiş)
 Kablo Uzunluğu: 65 cm

PAKET İÇERIĞI:
 Sharkoon Backpack

www.sharkoon.com

