
Sharkoon Backpack 



Eindelijk:  
voortaan hoef je niets meer achter te 
laten, want je neemt al je spullen mee 
in de Sharkoon Backpack! De rugzak 
is gemaakt van robuust polyester en 
heeft verschillende vakken en com-
partimenten, zodat je alles netjes 
geordend en veilig mee kunt nemen 
naar het volgende evenement. Al je 
belangrijkste zaken zijn gemakkelijk 
bereikbaar dankzij de speciale vakken 
voor notebooks en tablets, en het 
speciale vakje voor muntjes en kaar-
ten in een van de gevoerde schouder-
banden. In het verborgen vak in het 
ademende rugpand kunnen bank-
biljetten en belangrijke documenten 
uit het zicht worden bewaard. En je zit 
nooit meer met een lege batterij, want 
er is ook een praktische USB-oplaad-
poort aan de buitenkant van de rugzak 
aanwezig, met binnenin een aanslui-
ting voor een powerbank.      



Door het volume van zestien liter heeft de 
Sharkoon Backpack genoeg ruimte voor 
alles wat je nodig hebt om te gamen, ge-
bruikt op kantoor of wilt meenemen bij je 
volgende stedentrip. Meerdere comparti-
menten en vakken zorgen voor overzicht en 
gemakkelijke toegang tot je spullen. Een van 
deze vakken is gevoerd voor het veilig 
vervoeren van je notebook, terwijl een 
ander vak geschikt is voor een tablet met 
beschermhoes. De riem met klittenbandsluiting 
voorkomt dat apparaten uit de rugzak vallen.

ALLES OP 
ZIJN PLAATS

De Sharkoon Backpack heeft een verborgen 
vak in het rugpand waar je belangrijke 
documenten of contant geld in kan opber-
gen. Als je de rugzak op je rug draagt, 
wordt het vak verborgen en kan niemand 
er meer bij.

TOEGANG 
GEWEIGERD! 



Om te voorkomen dat de batterij leeg 
raakt, is de Sharkoon Backpack aan de 
binnenkant voorzien van een USB-kabel 
die naar een beschermde type A-poort 
aan de buitenkant van de tas loopt. Wan-
neer je mobiele apparaat is verbonden 
met een powerbank kan het gemakkelijk 
worden opgeladen. De powerbank kan 
gewoon in de rugzak blijven zitten; hier-
voor is er binnenin een speciaal vak 
aanwezig naast de oplaadpoort aan de 
buitenkant.

VOL 
VERMOGEN! 



Het buitenmateriaal van de Sharkoon Backpack bestaat uit robuust 600D-polyester dat bestand is tegen oppervlakkige 
krassen en tegelijkertijd waterafstotend is. Hierdoor wordt de inhoud van de rugzak beschermd tegen invloeden van 
buitenaf, zoals lichte buien en andere nattigheid. Voor een optimaal draagcomfort zijn het rugpand en de schouder-
banden gevoerd, en de perforatie zorgt voor ventilatie.

DUURZAAM EN PRETTIG TE DRAGEN



Om de rugzak elke dag weer optimaal te 
kunnen gebruiken, is de Sharkoon Backpack 
voorzien van een speciaal vakje in de linker-
schouderband voor muntjes en kaarten, en 
een ander vak aan de bovenkant voor een 
snelle toegang tot grotere spullen. Een 
reflecterende streep zorgt voor een betere 
zichtbaarheid in het donker. En als je ook nog 
bagage mee moet nemen, dan kan de rugzak 
met de trolleybevestiging eenvoudig aan het 
telescopische handvat van trolleytassen en 
koffers worden bevestigd.   

MOBIEL 
COMFORT



SPECIFICATIES
ALGEMEEN:
 Materiaal: 600D polyester
 Waterafstotend oppervlak
 Gevoerd rugpand
 Ademend rugpand
 Verstelbare schouderbanden
 Gevoerde schouderbanden
 Ademende schouderbanden
 USB-oplaadpoort voor mobiele apparaten
 Trolleybevestiging
 Versterkt handvat
 Reflecterende streep
 Volume: 16 l
 Gewicht: 627 g
 Afmetingen (L x B x H): 
 450 x 320 x 110 mm

INHOUD VERPAKKING:
 Sharkoon Backpack 

COMPARTIMENTEN:
 Aantal compartimenten: 7
 Gevoerd notebookvak
 Tabletvak
 Verborgen vakken: 2
 Opbergvakken: 2
 Powerbankvakken
 

KABEL EN AANSLUITINGEN:
 Aansluiting: USB (type A-stekker naar type A-poort)
 Kabellengte: 65 cm
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