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Datasheet
Fujitsu Brašna Prestige Trolley 17

Ochrana na cestách
Brašna FUJITSU Prestige Trolley 17 je určena k ochraně a přenášení notebooků
s úhlopříčkou až 17”, oblečení a hygienických potřeb. Se čtyřmi prostornými
přihrádkami je ideálním společníkem v městském prostředí nebo při
jednodenních cestách s přespáním. Kolečka s hladkým pojezdem a teleskopické
držadlo zajišťují pohodlnou manipulaci, centrální část s pěnou absorbující nárazy
chrání váš notebook.
Notebooky až do 17”

Určeno pro notebooky s úhlopříčkou až 17”, včetně modelů s rozšířenou
baterií.
Na kolečkách

Kufry na kolečkách nabízejí pohodlí všem, kteří chtějí mít všechny své věci na
dosah.
Zavazadlo pro přespání

Zavazadlo na kolečkách, které je vybaveno dodatečnou přihrádkou
s dostatečným prostorem pro další oblečení a vše, co na cestách potřebujete.
Středně velký úložný prostor

Standardní přihrádka pro ty, kteří si s sebou na cestu chtějí vzít více věcí.
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Brašna Prestige Trolley 17
Technické podrobnosti
Maximální velikost notebooku

až do 43 cm (17”) nebo s rozměry 400 x 290 x 40 mm

Rozměry (Š x H x V)

350 x 260 x 490 mm

Hmotnost

3700 g

Místo

3

Informace o produktu

– Polstrovaná přihrádka pro notebooky
– Přihrádka pro složky nebo oblečení
– Přihrádka na příslušenství, mobilní telefon nebo mobilní příslušenství a psací potřeby
– Vnější kapsa
– Robustní kolečka s hladkým pojezdem
– Teleskopické držadlo se dvěma polohami
– Obrácené zipy
Barva: černá, červený pruh
Materiál: Nylon D1680 + 210D + PU

Objednací kód / EAN

S26391-F1192-L130 / EAN: 4053026485333

Objednací kód
S26391-F1192-L130
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Další informace

Další informace
In addition to Fujitsu Brašna Prestige Trolley 17,
Fujitsu provides a range of platform solutions.
They combine reliable Fujitsu products with
the best in services, know-how and worldwide
partnerships.
Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures
approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT
products, solutions and services, ranging
from clients to datacenter solutions, Managed
Infrastructure and Infrastructure as-aService. How much you benefit from Fujitsu
technologies and services depends on the
level of cooperation you choose. This takes IT
flexibility and efficiency to the next level.
Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

CONTACT
Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: www.fujitsu.com/[country]
2019-01-16 CE-EN
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Learn more about Fujitsu Brašna Prestige
Trolley 17, please contact your Fujitsu sales
representative or Fujitsu Business partner, or
visit our website.
http://ts.fujitsu.com

Fujitsu Green Policy Innovation je náš
celosvětový projekt pro snižování zátěže
životního prostředí.
S využitím našich globálních zkušeností se
zaměřujeme na řešení problémů ekologické
energetické účinnosti v IT.
Další informace naleznete na adrese http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

Všechna práva včetně práv na duševní
vlastnictví jsou vyhrazena. Změny technických
údajů vyhrazeny. Možnost dodání závisí na
dostupnosti produktů. Veškerá zodpovědnost
za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami a/nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
Další informace viz http://ts.fujitsu.com/
terms_of_use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
Omezení odpovědnosti
Technické údaje se mohou změnit. Možnost
dodání závisí na dostupnosti. Veškerá
zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a
správnost uvedených informací a ilustrací
je vyloučena. Označení použitá v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
a/nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
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