Prático
design dobrável

Mochila dobrável

Ultraleve,
Ultra durável

Tecido premium
resistente à água

Carga máx
11lb/25L

KFB-001BK

Uma mochila conversível em uma bolsa
A KlipXtreme apresenta sua nova mochila, que se dobra até um
tamanho pequeno e pesa praticamente nada. Ela é feita de tecido de
nylon impermeável premium, não rasga e não desbota, ao mesmo
tempo que mantém a mochila seca. Esta é uma mochila espaçosa para
25 litros com costura superior e zíperes modernos, o que é ideal para
um mochileiro que viaja superleve, seja um andarilho, um viajante, um
estudante ou o consumidor ávido. Com quatro cores atraentes para sua
escolha, certamente você terá uma que combina com seu estilo único.

mochiladobrável

LitePack

Alças de estilo
paraquedas

Especificações
Dimensões
Material
Carga máxima suportada
Compartimento de armazenamento principal
Bolsos para acessórios
Peso
Garantia

Desdobrado: 43x31x13cm
Dobrado: 30x19x3cm
Nylon impermeável
25l-/ 5kg
Um
Dois
0,145 kg
Um ano

Destaques
• Feita para durar - Feita de tecido de nylon premium e impermeável,

pode transportar até 25 litros
• Fácil de embalar, fácil para levar em viagens ou guardar – ela pode
ser facilmente dobrada para dentro de seu próprio bolso com zíper de
cor contrastante para caber em qualquer lugar quando não estiver
em uso
• Prática e funcional - Desdobre para transformá-la em uma mochila
espaçosa em segundos
• Projetado para conveniência - Ultraleve, com uma correia para ser
utilizada em carrinhos
• Espaço de armazenamento adicional - Possui um compartimento
principal espaçoso, com dois bolsos para acessórios com zíper quando
for utilizado como mochila. Um bolso traseiro e um bolso com zíper
frontal são expostos quando estiver em formato de uma bolsa
• Confortável- Alças de ombro confortáveis e ajustáveis

www.klipXtreme.com

Klip Xtreme é uma marca registrada. Todos os direitos reservados. Outros nomes e marcas comerciais pertencem
aos seus respectivos proprietários. Qualquer menção de tal destina-se apenas para fins de identificação e, portanto,
não deve ser interpretado como um pedido para qualquer um ou todos os direitos relativos a essas marcas.
Fabricado na China.
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