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BRAŠNA DELL PREMIER MESSENGER
Cena celkem:

2 480 Kč
(bez DPH: 2 049 Kč)

Běžná cena:
Ušetříte:

2 728 Kč
248 Kč

Kód zboží:

NOTD6290

Part No.:

460-BBNG

Záruka:
Stav:

12 měsíce (ů)
Nové zboží

Popis
Dell Premier Messenger
Dokonalá brašna pro odborníky na cestách
Brašna Dell Premier Messenger představuje mobilní kancelář pro odborníky, kteří potřebují jednoduchý a bezpečný
prostředek pro přepravu notebooku, tabletu a příslušenství a zachování produktivity na cestách. Do několika kapes této
brašny lze uspořádat dokumenty i příslušenství a samostatné přihrádky pro notebook a tablet ochrání vaše elektronická
zařízení.
Připraveno na cesty
Brašna Dell Premier Messenger má zadní přihrádku na notebook se zipem umožňující rychlé vyjmutí notebooku při
bezpečnostních kontrolách, aniž byste museli otevírat celou brašnu. Zadní otvory pro rukojeť zavazadla umožňují připevnit
brašnu na pojízdné zavazadlo, získat tak pohodlný přístup a ulehčit ramenu při přesouvání mezi východy k letadlům. Velký
nastavitelný řemen s polstrovanou částí pomáhá při rozložení hmotnosti brašny a ochrání rameno před únavou.
Pohodlné napájení v brašně
Vnitřní kapsa na zařízení Dell Power Companion (prodávané samostatně) umožňuje nabíjení notebooků, tabletů či telefonů
na cestách bez vyjímání ze zavazadla.
Polstrované přihrádky pro ochranu zařízení
Můžete se spolehnout na to, že samostatná vlněná polstrovaná přihrádka s patentovanými neoprenovými pružnými popruhy
dokonale ochrání váš notebook Dell před náhodnými nárazy. Další vlněná polstrovaná přihrádka slouží k ochraně tabletu Dell
a pomáhá chránit i displej tabletu proti poškrábání a odření.
Ohromný prostor na příslušenství
V samostatném oddílu pro příslušenství budete mít vždy přehledně po ruce telefony, klíče, myši i další příslušenství. V
brašně najdete i řetízek na klíče, kapsy na zip, držáky na běžná i digitální pera, přihrádky na vizitky a držáky na datové
klíčenky.
Odolné a lehké provedení
Brašna Dell Premier Messenger má odolnější vnější materiály, speciální zesílení v oblastech, které podléhají většímu
opotřebení, a reﬂexní prvky pro lepší viditelnost ve slabě osvětlených garážích a na městských chodnících. Velké zipy vydrží
nároky častých cest při každodenním používání.
Vhodná pro 15,6" notebooky Dell
Tato brašna je vhodná pro většinu notebooků s úhlopříčkou displeje až 15,6" a je kompatibilní s notebooky řad XPS, Latitude,
Precision a Inspiron a tablety Venue a Latitude.
Přehled
15,6palcová brašna Dell Premier Messenger představuje mobilní kancelář pro odborníky, kteří potřebují jednoduchý a
bezpečný prostředek pro přepravu notebooku, tabletu a příslušenství a zachování produktivity na cestách. Obsahuje několik
kapes na ukládání dokumentů a příslušenství a samostatné přihrádky na notebook a tablet, které ochrání vaše elektronická

zařízení.
Vlněná polstrovaná kapsa ochrání váš tablet Dell i jeho displej před odřením a poškrábáním a v samostatném oddílu pro
příslušenství budete mít vždy přehledně po ruce telefony, klíče, myši i další příslušenství. Tyto i další vlastnosti doplňují
odolnější vnější materiály, speciální zesílení v oblastech, které podléhají většímu opotřebení, a reﬂexní prvky pro lepší
viditelnost ve slabě osvětlených garážích a na městských chodnících.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Rozměry: 489 x 140 x 359 mm
Hmotnost: 1,27 kg
Barva: černá

