
Dynabook Premium Estojos de transporte

A gama completa para profissionais em movimento
Você investiu nos melhores dispositivos. Agora você precisa de uma maneira segura e elegante 
de transportá-los.

A linha Dynabook Premium Carry Case oferece estojos elegantes e repletos 
de recursos projetados e construídos com o profissional moderno em 
mente. Superando o nível de proteção do dispositivo necessário contra o 
movimento diário e as condições climáticas, esses estojos de primeira 
classe fornecem até mesmo ao profissional mais exigente uma maneira de 
transportar seus dispositivos com facilidade e segurança e muito mais.

Capa fina para portátil Dynabook

Tecido altamente 
durável e repelente 

de água

Design 
fino

Bolso frontal com 
zíper para 
acessórios

Compartimento acolchoado 
para laptop com forro 

interno macio

PX2008E-1NCA

até 13" (340 x 250 x 35 mm)

Poliéster

L x C x A: 340 x 250 x 35 mm

alças de transporte duplas

Número PA

Tamanho do laptop

Nº de compartimentos 

Cor Antracite/Preto

Especificações

2

Material

Dimensões

Modo de transporte



Toploader para portátil Dynabook de 14"

Tecido altamente 
durável e repelente 

de água

Bolso deslizante 
adicional para tablets 

de até 10,5"

2 compartimentos 
frontais com estação 

de trabalho

Compartimento 
de documentos 

externo

Correia de carrinho 
com bolso de serviço 

de acesso rápido

PX2007E-1NCA

até 14 "(332 x 229 x 19.9 mm)

4

Poliéster

L x C x A: 400 x 300 x 115 mm

Alça de ombro removível e ajustável

Cor Antracite/Preto

Especificações

Mala de trólei para portátil Dynabook de 15,6"

Bolso deslizante 
adicional para tablets 

de até 10,5"

Tecido altamente 
durável e repelente 

de água

Espuma de alta 
densidade e 

estrutura reforçada

Compartimento para 
notebook com trava e 

almofadado

Rodas de alta 
qualidade e fácil 

rolamento

pt.dynabook.com/accessories
©2022 Dynabook Europe GmbH. As especificações de design e as cores dos produtos estão 
sujeitas a alterações sem aviso prévio e podem diferir das apresentadas. Erros e omissões 
excluídos

10.5"

10.5"

PX2009E-1NCA

3 tamanhos de manga até 15,6 "(39,6 cm)

4

Poliéster

L x C x A: 477 x 375 x 245 mm

Carrinho vertical multifuncional 
com alça telescópica e alça

Antracite/Preto

Especificações

Número PA

Tamanho do laptop

Nº de compartimentos 

Material
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Modo de transporte

Número PA
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