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Dynabook Advanced laptop rugzak 15,6 inch

Neem uw Dynabook laptop veilig mee op pad

PX2002E-1NCA

Tot 15,6" (39,6cm)

2

PA-nummer

Laptopformaat 

Aantal vakken 

Materiaal 600D Polyester

Afmetingen B x L x H: 300 x 445 x 120 mm 
Opbergruimte: 19 liter

Gewicht Ca. 605g

Kleur Donkergrijs/zwart/blauw

Specificaties

Twee gemakkelijk 
toegankelijke 
mesh-vakken

Beschermende
rubberen voetjes

Ademende rugvulling 
en volledig verstelbare 

banden

Reflecterend logo 
en ritsuiteinden

Waterafstotend 
materiaal

Kies uit een lichtgewicht rugzak, ontworpen voor comfortabel gebruik de hele 
dag. Een klassieke schoudertas die groot genoeg is voor alles wat je nodig 
hebt voor een dag werken. Of een neopreen hoes, ontworpen om dagelijkse 
stoten en morsen die je apparaat beschadigen te voorkomen.

Elke hoes is gemaakt van hoogwaardige materialen, bestand tegen vuil en 
ontworpen om je apparaat perfect te beschermen, samen met al het andere 
dat je nodig hebt om effectief te werken.



Dynabook Advanced laptop bovenlader 15,6 inch

https://nl.dynabook.com/accessories 
©2022 Dynabook Europe GmbH. Productontwerpspecificaties en kleuren kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd en kunnen afwijken van de producten zoals deze hier worden getoond. Fouten 
en weglatingen voorbehouden.

PX2001E-1NCA

Tot 15,6" (39,6cm)

2

600D Polyester

B x L x H: 405 x 70 x 310mm

Ca. 450g

PA-nummer

Laptopformaat

Aantal vakken 

Materiaal 

Afmetingen 

Gewicht

Kleur Donkergrijs/zwart/blauw

Specificaties

Waterafstotend 
materiaal

Groot voorvak
met rits

Trolleyriem en achtervak 
voor snelle toegang

Verstelbare 
schouderriem

Dynabook Advanced laptophoes

PX2003E-1NCA / PX2004E-1NCA / PX2005E-1NCA

3 sleeve-maten tot 15,6" (39,6 cm)

1

PA-nummer

Laptopformaat

Aantal vakken 

Materiaal Neopreen

Afmetingen
11.6"– B x L x H: 313 x 235 x 17mm
14"– B x L x H: 357 x 260 x 17mm
15.6" – B x L x H: 383 x 280 x 17mm

Kleur Donkergrijs/blauw

Specificaties

11,6", 14" en 15,6" 
maten beschikbaar

Slank, licht en 
nauwsluitend

Gemaakt van hoogwaardig 
neopreen met zachte, 

krasbestendige voering

Gebouwd om perfect in 
een Dynabook-rugzak of 

toploader te passen

https://emea.dynabook.com/accessories



