Herní vyztužený batoh Lenovo™ Y

VYZTUŽENÝ. mobilNÍ. VŠESTRANNÝ.
Skvělí hráči potřebují vynikající batoh.
Pro hráče je tu skvělý herní batoh Lenovo™ řady Y a přináší víc, než si myslíte.
Se 3 přihrádkami a 16 kapsami budete dobře vybaveni pro přepravu až 17" notebooku, periferií a
všech vašich dalších herních náležitostí. Tento batoh disponuje dokonce i speciální kapsou na
sluchátka. Chcete-li, aby byl váš arzenál chráněn, je tu herní vyztužený batoh Lenovo™, který je
vybavený proti povětrnostním vlivům vinylovým krytem.

PROČ KOUPIT VYZTUŽENÝ HERNÍ BATOH leNoVo™ Y

Nekonečný
úložný prostor
3 přihrádky a 16 chytře
umístěných kapes vám
dávají možnost
přenášet až 17"
notebook a další
periferie.
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Maximální ochrana

Pohodlí

Vy možná budete
potřebovat deštník, ale
váš batoh ne! Díky
tvrdému krytu proti
povětrnostním vlivům
budete dobře připraveni
veni na cokoliv, co si na
vás matka příroda
přichystá.

Pro vaše záda:
Kompresní zadní panel
poskytuje pohodlí a
skvělé větrání pro
vaše záda. Pro vaše
ramena disponuje
nastavitelnými
ramenními popruhy

Herní vyztužený batoh Lenovo™ Y
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Kompatibilita
Až 17.3" notebook
Hmotnost
Začíná na 1.37 kg
materiály
Vnější část: Polyester 60% a PU 40%
Vnitřní část: Polyester 100%
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