OPBEVARING AF ENHEDER TIL SKOLER OG INSTITUTIONER
CHARGE IT, STORE IT, MANAGE IT

NoteBag Large
NoteBag Large er en nem og
transportabel opbevaringsløsning til 5 enheder.
NoteBag Large er en sikker skuldertaske, der kan rumme op til 5
store tablets, iPads, mindre Chromebooks, mindre laptops eller
tilsvarende enheder.
NoteBag lukkes med en lynlås, og har polstrede sider, top og
mellemrum, der beskytter enhederne. NoteBag er en robust
løsning, hvor både lærere, pædagoer og elever kan bære den.
NoteBag Large er en smart og farverig taske.
En nem og sikker skuldertaske til at tage med på tur i naturen, når
der skal optages videoer eller tages billeder.
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NoteBag Large
LØSNINGER
• Designet til opbevaring og transport af op til
5 mindre Chromebooks, mindre laptops, store
tablets, iPads eller tilsvarende enheder.
• Den polstret NoteBag Large beskytter
enhederne under transport, og sørger for at
de ikke bliver ridset.
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• Den justerbare skulderemmen kan tilpasses
både lærere og elever.
• Lommen på bagsiden giver mulighed for at
opbevare kablerne samme sted som
enhederne.

ENHEDER
Chromebooks, store tablets, iPads, tablets og
tilsvarende enheder
Der er plads til mindre Cromebooks og
store tablets maks 25 mm i tykkelsen (se
rumdimensioner på side 3).

FARVE
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NoteBag Large fås i blå

TILKØB
Kabler (se optioner)

VARENUMMER
NoteBag Large Blå
Varenr. NB2L-5TAB-BLUE

1. Fuldt polstret taske til opbevaring og transport af 5 enheder,
2. Justerbar skulderrem.
3. Store rum med plads til 5 store tablets, iPads, mindre Chromebooks,
mindre laptops eller tilsvarende enheder.
4. Lomme på bagsiden til kabler (kabler medfølger ikke).
5. Plads til materiale, papir og mapper i A4.
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NoteBag Large
Tekniske specifikationer
YDRE DIMENSIONER

Højde:				380 mm

Bredde:				300 mm

Dybde:				160 mm

Vægt: 				0,8 kg

RUM DIMENSIONER
Antal af rum:			
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Højde:				350 mm

Bredde:				270 mm

Dybde:				25 mm

BAGSIDE DIMENSIONER
Højde:				320 mm

Bredde:				240 mm

REM SPECIFIKATIONER
Max højde strakt fra toppen:		

450 mm

Max bærevægt: 			

25 kg

MATERIALE OG FARVE
Materiale:				Nylon PVC coated

Pantone farvekode:			

Blue 2935c

EMBALLAGE
Styk emballage:			
Pap emballage engangsbrug
				100% genanvendeligt

VEDLIGEHOLDELSE

Anbefalet vedligeholdelse:		

Tør af med en fugtig klud

Vaskeanvisning:			Vaskbar håndvask
				max 30 grader

AFSKAFFELSE
NoteBag Large kan afskaffes i skraldespanden.

Dybde:				Flad lomme
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