10
kg

Organizador

Peso máximo
suportado 22lb

Towner

Alças integradas,
tipo pára-quedas

16
Para laptops de
até 16 polegadas

Resistente
a água

Mochila para laptop

Equipamento urbano para seu
modo de vida aventureiro

Com muitas divisórias e ultra portátil, a
Mochila da Klip Xtreme® é muito prática e
cheia de estilo. Com um compartimento
totalmente acolchoado para laptop, essa
mochila também acomoda seus dispositivos
portáteis, documentos e itens essenciais para
seu dia-a-dia. Possui uma passagem frontal
para o fone de ouvido. O acolchoamento
ergonômico nas costas proporciona um
melhor conforto lombar. Com um acabamento
robusto e zíperes reforçados, garante uma
maior durabilidade sem perder seuestilo
urbano.

Destaques
• Protecção: O compartimento principal é forrado e
acolchoado, com divisórias e alças ajustáveis para
laptops até 16 polegadas
• Organização: A parte frontal da mochila possui
um compartimento multifuncional com divisórias
para acomodar agendas de bolso, telefones
celulares, cartões de visitas, chaves e outros
acessórios. Ela também inclui um compartimento
muito útil, ideal para armazenar cabos e outros
dispositivos
• Conveniência: Resistente e com um design leve, é
perfeita para transportar seu equipamento
facilmente nas costas
• Conforto: Alças integradas, tipo pára-quedas, que
garantem uma melhor distribuição de peso
• Material: Feita em poliéster do 800 deniers,
resistente a água
• Cor: Chumbo com detalhes em preto e cinza

Especificações
Serve para laptops de até
Número de compartimentos principais
Materiais
Dimensões
Exterior
Compartimento para laptop
Compartimentos principais
para armazenamento
Peso

16 polegadas
2
Poliéster de 800 deniers
45x34x9cm
39.3x26.5x4.2cm
2
522g

klipXtreme.com

Klip Xtreme® é uma marca registrada. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos
proprietários. Qualquer menção é somente com o propósito de identificação, e, portanto, não deve ser considerada como um
questionamento a qualquer outro direito inerente a determinada marca. Favricado na China.
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