
Dynabook 
Malas de transporte

Mochila para portátil 15,6"

Transporte com segurança o seu dispositivo Dynabook

PX2002E-1NCA

até 15,6 "(39,6 cm)

2

Número PA

Tamanho do laptop

Nº de compartimentos 

Material Poliéster 600D

Dimensões L x C x A: 300 x 445 x 120 mm
Espaço de armazenamento: 19 litros

Peso Aprox. 605g

Cor cinza escuro / preto / azul

Especificações

Dois bolsos de 
malha de fácil 

acesso

Pés de borracha 
protetora

Costas acolchoadas 
transpiravel e alças 

totalmente ajustaveis

Logotipo 
reflexivo

Capa exterior 
repelente à água

Escolha entre uma mochila leve, projetada para uso confortável durante 
todo o dia, uma bolsa de ombro clássica grande o suficiente para 
armazenar tudo que você precisa para um dia de trabalho ou uma bolsa de 
neoprene, projetada para evitar batidas e respingos diários que danificam 
seu dispositivo.

Cada mala é construída com materiais de qualidade, resistente à sujidade e 
projetada para encapsular perfeitamente seu dispositivo, junto com tudo o 
mais que você precisa para trabalhar com eficácia.



Mala para portátil - Toploader 15,6"

pt.dynabook.com/accessories
©2021 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.

PX2001E-1NCA

até 15,6 "(39,6 cm)

2

Poliéster 600D

L x C x A: 405 x 70 x 310mm

Aprox. 450g

Número PA

Tamanho do laptop

Nº de compartimentos 

Material 

Dimensões 

Peso

Cor cinza escuro / preto / azul

Especificações

Capa externa 
repelente de água

Grande bolso 
frontal com fecho

Cinto do carrinho e 
bolso traseiro de acesso 

rápido

Alça ajustável

Capa para portátil

PX2003E-1NCA / PX2004E-1NCA / PX2005E-1NCA

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

1

Número PA

Tamanho do laptop

Nº de compartimentos 

Material Neoprene

Dimensões
11.6"– L x C x A: 313 x 235 x 17mm
14"– L x C x A: 357 x 260 x 17mm
15.6" – L x C x A: 383 x 280 x 17mm

Cor cinza escuro / azul

Especificações

Tamanhos de 11,6 ", 
14" e 15,6 "disponíveis

Fino, leve e bem 
ajustado

Feito de neoprene de 
alta qualidade com forro 

macio e anti-riscos

Construído para caber 
perfeitamente em uma 
mochila Dynabook ou 

Toploader




