Sharkoon Backpack

Đã đến lúc để
nâng cấp túi đồ của bạn:
Với chiếc balo Sharkoon Backpack, mọi
thứ bạn cần sẽ luôn song hành cùng
bạn. Chiếc balo được làm từ vật liệu
polyester siêu bền và sở hữu rất nhiều
ngăn chứa đồ, để đảm bảo đồ đạc của
bạn sẽ được sắp xếp gọn gàng và luân
chuyển một cách an toàn. Những món
đồ quan trọng nhất, sẽ luôn sẵn sàng
được lấy ra sử dụng, nhờ những ngăn
chứa dành cho laptop và máy tính bảng,
chiếc túi nhỏ ở một bên đai vai tiện cho
bạn đựng tiền xu và các loại thẻ. Mặt
sau với thiết kế thoáng khí, có một ngăn
ẩn để bạn có thể đựng sổ sách hoặc tiền
giấy. Chiếc balo còn được trang bị một
cổng sạc, kết nối với sạc dự phòng bên
trong để sạc cho các thiết bị di động.

MANG THEO MỌI
THỨ MÀ BẠN CẦN
Với dung tích mười sáu lít, balo Sharkoon có
một không gian thoải mái cho bất cứ thiết bị
gaming hay thiết bị văn phòng nào. Những
túi và ngăn chứa sẽ mang đến sự ngăn nắp và
tiện lợi cho hành trình của bạn. Ngăn có đệm
chống sốc, thích hợp cho việc đựng laptop,
trong khi một ngăn khác với lớp bảo vệ
chuyên biệt, thích hợp để đựng máy tính
bảng. Một chiếc dây đeo có khóa dán được
thiết kế để ngăn không cho các thiết bị rơi ra
khỏi vị trí trong ba lô.

AN TOÀN
TUYỆT ĐỐI!
Balo Sharkoon có một ngăn ẩn ở mặt
lưng để dành cho những tài liệu quan
trọng hoặc tiền mặt. Khi bạn đeo túi
lên, ngăn túi đó sẽ được ẩn ngay sau
lưng bạn, để bảo vệ tài sản của bạn khỏi
những tác nhân không mong muốn.

DỒI DÀO NĂNG LƯỢNG!
Đề phòng trường hợp điện thoại của bạn hết
pin, balo Sharkoon đã được thiết kế với một
dây cáp USB ở bên trong, được nối ra bên
ngoài với một cổng xuất Type A. Chỉ cần kết
nối với sạc dự phòng, chiếc điện thoại vủa bạn
sẽ được sạc một cách nhanh chóng và tiện lợi.
Một chiếc túi đặc biệt được đặt liền kề với cổng
sạc bên ngoài, để có thể đựng được chiếc sạc
dự phòng của bạn.

BỀN BỈ VÀ THU HÚT ÁNH NHÌN
Vật liệu bọc ngoài của balo Sharkoon là lớp polyester 600D bền bỉ, thứ sẽ bảo vệ bề mặt tránh khỏi trầy xước, và đồng
thời cũng là bề mặt chống thấm của sản phẩm. Để tối ưu cảm giác sử dụng, mặt lưng và quai đeo đều được bọc đệm và
có những lỗ thông khí.

DI CHUYỂN
THOẢI MÁI
Để bạn có thể thoải mái sử dụng hằng ngày,
balo Sharkoon được thiết kế một chiếc túi nhỏ
đặc biệt ở quai trái, thuận tiện cho bạn để tiền
lẻ và các loại thẻ. Ngoài ra còn một chiếc túi ở
phía trên để bạn có thể thao tác nhanh với
những món đồ lớn hơn. Một dải phản quang
được tích hợp giúp dễ dàng nhận diện hơn
trong bóng tối. Chiếc đai nhỏ ở phần lưng, có
thể gài vào tay kéo của những chiếc vali, rất
tiện lợi cho những chuyến đi xa.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG TIN CƠ BẢN:















Chất liệu: 600D Polyester
Bề mặt chống thấm nước
Mặt lưng lót đệm
Mặt lưng thoát hơi
Đai đeo có thể điều chỉnh
Đai đeo lót đệm
Đai vai khoáng khí
Cổng sạc USB dành cho thiết bị di động
Đai gài tiện dụng
Đai xách tay chắc chắn
Vạch sọc phản quang
Thể tích: 16 l
Trọng lượng: 627 g
Kích thước (L x W x H):
450 x 320 x 110 mm

Sharkoon Backpack

NGĂN CHỨA:







Tổng số ngăn chứa: 7
Ngăn chống sốc dành cho Notebook
Ngăn đựng Tablet
Ngăn nhỏ: 2
Ngăn thao tác nhanh: 2
Ngăn đựng sạc di động

DÂY CÁP VÀ GIẮC KẾT NỐI:
 Giắc kết nối: USB (Giắc Type A chuyển sang cổng Type A)
 Chiều dài dây cáp: 65 cm

GÓI SẢN PHẨM BAO GỒM:
 Sharkoon Backpack

www.sharkoon.com

