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Karta katalogowa produktu:

 

Plecak WENGER Reload, 14", 280x420x170mm, szary
Usztywniona przegroda na laptopa 14"/36cm oraz dedykowana kieszeń
na tablet/czytnik 10"/25cm
Usztywniony tylny panel
Zapewniające komfort paski naramienne dopasowane do konturu
ramion posiadają dodatkową wygodną wyściółkę
Miękki wyściełany uchwyt zapewnia maksymalny komfort podczas
noszenia torby w ręku
Kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp do przedmiotów, z których
najczęściej korzystasz
Organizator na niezbędne akcesoria dzięki systemowi kieszeni
utrzymuje porządek wśród przedmiotów takich jak przewody, ładowarki
czy wizytówki i sprawia, że są one łatwo dostępne
Wielofunkcyjna boczna kieszeń z zamkiem błyskawicznym może
przechowywać butelkę z wodą
Przednia kieszeń z zamkiem błyskawicznym
Pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach,
ułatwiając dzięki temu podróżowanie
Waga: 0,96kg
Pojemność: 11L
Wymiary: 280x420x170mm
Materiał: poliester
Gwarancja: 5 lat
Kolor: szary

Cena 507,47 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 185706
Numer dostawcy WE601069
Numer Celcen 11-00295-30
Kod kreskowy 7613329014455
Nazwa produktu Plecak WENGER Reload, 14", 280x420x170mm, szary
Opis usztywniona przegroda na laptopa 14"/36cm oraz dedykowana kieszeń na tablet/czytnik

10"/25cm; usztywniony tylny panel; zapewniające komfort paski naramienne dopasowane do
konturu ramion posiadają dodatkową wygodną wyściółkę; miękki wyściełany uchwyt zapewnia
maksymalny komfort podczas noszenia torby w ręku; kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy
dostęp do przedmiotów, z których najczęściej korzystasz; organizator na niezbędne akcesoria
dzięki systemowi kieszeni utrzymuje porządek wśród przedmiotów takich jak przewody,
ładowarki czy wizytówki i sprawia, że są one łatwo dostępne; wielofunkcyjna boczna kieszeń z
zamkiem błyskawicznym może przechowywać butelkę z wodą; przednia kieszeń z zamkiem
błyskawicznym; pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach, ułatwiając
dzięki temu podróżowanie; waga: 0,96kg; pojemność: 11L; wymiary: 280x420x170mm;
materiał: poliester; gwarancja: 5 lat; kolor: szary

Kategoria Plecak na laptop
Klasa Premium
Marka WENGER
 

Kolor
Kolor Szary
 

Cecha
Produkt Plecak na laptop
Typ Na laptopa
Rodzaj 14"
W ofercie od 2016-06
 

Wymiary
Wymiary (mm) 280x420x170
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Plecak WENGER Reload, 14", 280x420x170mm, szary
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Standard
Ilość lat gwarancji 5
 

Wspólny słownik zamówień
CPV 30237270-2 Torby na komputery przenośne
 

Jednostki logistyczne
Jednostka 1 3 sztuk
Jednostka 2 75 sztuk
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu
   

Serdecznie zapraszamy do współpracy
DMD Biuro Zespół
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