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Tašky na notebook

Taška Wenger Prospectus na 16" notebook
Taška s  komfortne nastaviteľným ramenným popruhom, spevneným 
ergonomickým madlom a  systémom na  uchytenie pre kolieskovú 
batožinu s  výsuvným držadlom perfektne ochráni až 16"  notebook 
pred nárazmi. Vystužený priestor je vybavený podšívkou proti poškria-
baniu displeja, organizér udrží všetko potrebné príslušenstvo dokona-
le usporiadané a ľahko prístupné. V ďalšom oddelení bezpečne uložíte 
všetky dokumenty a listiny. Materiál polyester, farba čierna.

Obj. kód Názov Rozmery (š × v × h) Cena €

5 WG6006 49 Taška Wenger Prospectus na 16" notebook 420 × 320 × 110 mm 63,10

Taška Wenger Underground na 16" notebook
Taška s odnímateľným nastaviteľným ramenným popruhom, spevne-
ným madlom a systémom na uchytenie pre kolieskovú batožinu s vý-
suvným držadlom perfektne ochráni až 16"  notebook pred  nárazmi. 
Vystužený priestor je vybavený podšívkou proti poškriabaniu displeja, 
organizér udrží všetko potrebné príslušenstvo dokonale usporiadané 
a ľahko prístupné. Materiál polyester, PVC a nylon, farba čierna.

Obj. kód Názov Rozmery (š × v × h) Cena €

4 WG6010 57 Taška Wenger Underground na 16" notebook 430 × 310 × 90 mm 71,60

Taška Wenger SunScraper na 15,6" notebook
Taška, ktorá je ideálnym spoločníkom na  cesty, ak potrebujete mať 
po  ruke svoj notebook. Do  jej vybavenia patrí polstrované vrecko 
na notebook a tablet alebo čítačku, rýchlo prístupné vrecko, uzamy-
kateľné vrecká na zips, bočné vrecko na zips. Ramenný popruh je od-
nímateľný a nastaviteľný a pre pohodlie je vybavený polstrovaním. Má 
tiež úchyt pre zasunutie rukoväte batožiny s kolieskami pre jednodu-
ché a konsolidované cestovania. Materiál polyester, farba sivá.

Obj. kód Názov Rozmery (š × v × h) Cena €

2 WG6028 18 Taška SunScraper na 15,6" notebook 480 × 330 × 140 mm 86,10

Taška Wenger Slim Legacy na 16" notebook
Taška, ktorá vďaka systému ShockGuard zaisťuje uloženému note-
booku dvojitú vrstvu ochrany. Ľahký a minimalistický dizajn jej pritom 
pridáva len úplné minimum hmotnosti. Často cestujúci používatelia 
určite ocenia aj pripravenosť pre kontroly na letiskách. Materiál poly-
ester, farba čierna.

Obj. kód Názov Rozmery (š × v × h) Cena €

3 WG6006 47 Taška Wenger Slim Legacy na 16" notebook 400 × 300 × 120 mm 58,20

Taška Wenger Sensor na 15" notebook
Taška, ktorá ochráni pred nárazmi notebook, rovnako ako aj tablet 
či elektronickú čítačku kníh. Vystužený priestor na tablet je vybavený 
podšívkou proti poškriabaniu displeja. Organizér udrží všetko potreb-
né príslušenstvo dokonale usporiadané a ľahko prístupné. Komfortne 
nastaviteľný odnímateľný ramenný popruh, spevnené ergonomické 
madlo, systém na  uchytenie na  kolieskovú batožinu s  výsuvným dr-
žadlom. Materiál polyester, farba čierna.

Obj. kód Názov Rozmery (š × v × h) Cena €

1 WG6006 43 Taška Wenger Sensor na 15" notebook 400 × 330 × 150 mm 60,70
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