Businessväska
Med övernattningsdel

Business Bag
with Overnight compartment

HARVARD

Harvard är en exklusiv business-datorväska med inbyggd övernattningsavdelning. En riktig premiumväska som är utrustad så
du får plats med allt du kan tänkas behöva till jobbet, konferensen och övernattningen. Den ingår dessutom i vår miljövänliga
Green Line kollektion, läs mer på sista sidan.
Harvard is an exclusive business computer bag with incredible
funtionallity. Really high quallity bag equipped with everything
you need for work , conference and overnight. The bag is also
included in Black Hill’s Green Line, learn more on the last page.

Material - Miljöanpassad 1680D
polyester - i enlighet med REACH
miljökrav.
Storlek - 45(l) x 11(d) x 34(h) cm
+ 6cm (d) med öppnad expander.
Maxbredd laptop - ca 40cm
Maxbredd surfplatta - ca 31cm
Vikt - ca 1650 gram
Volym - ca 16 liter
+ ca 11 liter med öppnad expander
Material - Environmentally friendly
1680D polyester - according to
REACH requirements
Size - 45(l) x 11(d) x 34(h) cm
- expanded: 17 (d)
Max laptop width - approx. 40cm
Max tablet width - approx. 31cm
Weight - approx. 1650 gr
Volume - approx. 16 liters
- expanded approx. 27 liters

Utrustning / Features
Utr

(1)

Harvard är liksom alla våra väskor utrustad med extra starka sömmar och
kraftiga 2-vägsblixtlås för att klara av påfrestningar och kunna vara till användarens glädje under lång tid.
Harvard is like all of our bags and backpacks made with extra strong seams
and heavy 2-way zippers to cope with the high demands of the user and to
last a long time.
• Foder i fickorna / Lining in all pockets
• Exklusiva dragare och spännen i metall / Exclusive metal clips and zippers
• Bekväma bärhandtag / Comfortable carrying handles
• Avtagbart och justerbart axelband / Detachable and adjustable shoulder strap
• Vadderat axelskydd med högfriktionsyta / Soft shoulder pad with high efficiancy
anti skid surface
• Vadderad laptopficka / Padded Laptop pocket (3)
• Vadderad surfplatteficka / Padded Tablet pocket (3)
• Trolleyfäste / Trolley Mount (5)
• Flera småfickor i neopren samt nätficka / Multiple small pockets in neorene
and net pocket (2)
• Organizer / Organizer (1)
• Smart öppning för märkning innanför foder / Smart opening for branding
• För info om övernattningsavdelning se sid 6-7 (4) / For more info on Travel
compartment (4) - see page 6-7

(5)
Yttre frontficka / Outer Front Pocket (1)
Inre Frontficka / Inner Front Pocket (2)
Huvudfack / Main Compartment (3)
Övernattningsdel / Travel Compartment (4)
Baksida / Back (5)
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Smart övernattningsavdelning!
Clever Travel Compartment!

Utrustning - Övernattningsavdelning
Features - Travel Compartment (4)
Övernattningsavdelning som på ett smart sätt ger dig möjlighet att hålla ordning och förvara kläder och andra småsaker för övernattningen.
The Travel Compartment offers you a clever way to store your clothes and
traveling gadgets for the overnight. See more below.
• Expander gör övernattningsavdelningen 6cm djupare / Expander makes the
Travel Compartment 6 cm deeper (a)
• Dokumentficka / Document Pocket (b)
• Dragkedjeficka för kläder mm. / Zipperpocket for clothes etc. (c)
• Nätficka / Net Pocket (d)
• Klädavdelning / Clothes compartment (e)
• Resårficka / Elastic pocket (f)
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Expander

<< +6cm >>

Expander - Mer utrymme för förvaring!
Med Harvards smarta expanderlösning får du massor av extra förvaringsutrymme för till exempel kläder - väskan blir hela 6cm djupare!
Expander - more space for your belongings
With Harvard’s intelligent expandable solution you get lots of extra
storage space for e.g. clothes - the expander adds 6 cm to the depth.

Expander
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