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درباره محصول

TaminNTLB 115تمین

کوله پشـتی تمیـن بـا ظاهـر زیبـا و بـه روز و 
همچنیـن ویژگی هـای کاربـردی کـه دارد، بسـیار 
افـرادی  و  مناسـب دانشـجوها، دانش آمـوزان 
اسـت که نیاز به اسـتفاده مداوم از لپ تاپ دارند 
و بطور روزانه در حال جابجایی در شهر هستند. 
داشـتن یـک کولـه لپ تـاپ مناسـب می توانـد 
نیـاز افـراد را جهـت حمـل ایـن وسـیله و لـوازم 
مـورد نیـاز دیگـر فراهم کنـد. تقسـیم بندی های 
مناسـب در داخـل بخش هـای این کوله پشـتی 
می توانـد جهـت دسـته بندی و نظـم دادن بـه 

وسایل مورد استفاده قرار گیرد. 

بنـد نگهدارنـده در قسـمت پشـت کولـه به 
کاربر این امکان را می دهد تا بتواند کوله پشتی 
ترولـی  دسـته  روی  بـر  راحتـی  بـه  را   خـود 
تحمـل  بـه  نیـاز  بـدون  و  داده  قـرار  چمـدان 
بـار اضافـی بـر روی دوش خـود آن را توسـط 

چمدان حمل کند. 

کوله پشـتی  جلویـی  متوسـط  محفظـه 
تمیـن مناسـب نظـم دادن بـه وسـایل کوچک 
و  USB، کلیـد  آرایـش،  لـوازم  پاوربانـک،  مثـل 
سـوئیچ، خـودکار و لوازم التحریـر می باشـد که 
دارای دو جیـب زیـپ دار بـرای بیـرون نریختـن 

وسایل از داخل آن نیز می باشد. 
 

محفظـه اصلـی کوله پشـتی مناسـب جـا 
وینـدوز   15.6 و  مـک  اینـچ   16 لپ تـاپ  دادن 
بـوده کـه بـا دارا بـودن پـد ضربه گیـر از آسـیب 
رسـیدن و انتقـال ضربـه بـه وسـایل بـا ارزش 
جیـب  همچنیـن  می کنـد.  جلوگیـری  شـما 
اضافـی جهـت جـا دادن تبلت هـای 10.1 اینچی 
بوده که با داشـتن بند چسـبی از جابجا شـدن 

وسـایل جلوگیـری می کنـد.



کولهپشـتی115کارولپتاپ

امکانات و موارد کاربردی

دارای پـد ارگونومی و شـیار عبور هوا برای 
عدم خستگی و تعریق 

دارای سگک تنظیم  کننده ارتفاع بند دوشی
پارچـه چرمـی کار شـده در قسـمت زیرین 
ایجـاد  بیشـتر  زیبایـی  کـه  کوله پشـتی 
می کنـد و مانـع نفـوذ رطوبـت بـه داخـل 
 کوله از قسمت زیرین محصول می شود.

دارای دسـته نگهدارنـده چرمی جهت بلند 
کردن و حمل راحت تر 

و دو طرفـه  سـرزیپ های فلـزی محکـم 
جهت دسترس سریع و  آسان  

پارچه مقاوم در برابر نفوذ آب 
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کولهپشـتی115کارولپتاپ

تنوع رنگ بندی

ابعادمشخصات فنی

سبززیتونی

Lit 17ظرفیت داخلی )لیتر(

kg 7.5حداکثر تحمل بار )کیلوگرم(

6تعداد جیب داخلی

2تعداد جیب بیرونی

مشــکیطوسـی

TaminNTLB 115تمین

دستهباالیی
با نیروی kg 8 به تعداد 3000 مرتبه تست می شود.

بندهایدوشی
با نیروی kg 8 به تعداد 1000 مرتبه تست می شود.

پارچه
دوام پارچه در برابر پارگی، سایش، پُرزدهی، نفوذ آب و 

همچنین ثبات رنگ در اثر شستشو و سایش کنترل می شود.

زیپوسرزیپ
زیپ بسته تحت نیروی Kg 25 و دسته سرزیپ تحت نیروی 

kg 20 آزمایش می شود.

14 cm30.5 cm

40 cm


