Økovenlig
Bæretasker
ARBEJDE. REJSE. LEG. BESKYTTELSE.

EcoLoop™

Økovenlig. Teknologisk kløgtig.

Vandbestandig

Vi præsenterer det nyeste inden for bæredygtige bæretasker. Designet
med genbrugte materialer og en mere miljøvenlig løsning inden for

Opladning
Gennemløb

farvningsprocessen, som reducerer den samlede CO2-belastning, så du kan
rejse med fred i sjælen velvidende, at du beskytter din enhed og miljøet.

S A M M E N G Ø R VI E N FO R S K E L
Giv et positivt indtryk med Dells
bæretasker, som er designet med miljøet
i tankerne. Dells EcoLoop-løsning inden
for farvningsprocessen for polyester
genererer op til 90 % mindre spildevand,
62 % mindre CO2-udledning og bruger

Reflekser giver øget synlighed,
når du pendler i de mørke timer

op til 29 % mindre energi end traditionelle
farvningsprocesser*. Disse rygsække

EVA-skumbeskyttelse

og mapper er del af den næste bølge
af Dells revolutionerende økovenlige
produkter. Beskyt yderligere miljøet og
dine elektroniske enheder med en utrolig
vandbestandig beskyttende belægning,
som er udledt fra genindvundne bilruder.

Vores miljøvenlige løsning til farvningsprocessen* mindsker affaldet fra produktionen med:

90 % 62 % 29 %
Mindre
spildevand

Mindre CO2udledninger

Mindre energiforbrug

A
*Baseret på Dells interne analyse af publicerede data om opløsningsfarvet
ny polyester og dataark fra stofleverandør, december 2018.
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D E L L P R E M I E R O G P R E M I E R S L I M EcoLoop™

Den ultimative
rejsekammerat.
Forbliv strømlinet, og bevar forbindelsen, uanset hvor du befinder dig.
Det TSA-tjekpointvenlige design betyder, at du kan komme gennem sikkerhedstjekket
uden at skulle fjerne din bærbare pc. Praktisk opladning i tasken og forede rum
gør Dell Premier-serien det ideelle valg til en rejse uden besvær.

A

C
B

A. Dell Premier Slim rygsæk 15
PE1520PS / SKU: 460-BCQM

B. Dell Premier rygsæk 15
PE1520P / SKU: 460-BCQK

C. Dell Premier mappe 15
PE1520C / SKU: 460-BCQL

• Økovenlig
• TSA-tjekpointvenligt design (kun Premier)
• Dedikeret rum til bærbar pc med EVAskumbeskyttelse og tablet-sleeve
• Slidstærkt 1680D Ballistic-polyester med sorte læderreflekser
• Foret hovedrum
• Organiseringsrum på fronten med lynlåslomme
• Lynlåslomme af læder på fronten. Diskret
lomme til værdigenstande
• Strop til rullekuffert, som gør det nemt at
fastgøre på håndtaget på din bagage
• Praktisk opladning i rygsæk/mappe på farten
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D E L L P R O EcoLoop™

Miljøvenlig, stødbestandig
beskyttelse til din bærbare pc
Opbevar din bærbare pc, dit tilbehør, dine dokumenter og mere i Dell Pro mappe eller rygsæk.
EVA-skumforingen er bygget omkring det bærbare pc-rum og beskytter dine computerenheder
i tilfælde af stød.Designet med slidstærke, vejrbestandige materialer, så du er sikker på, at den
vil holde til alle kravene i den daglige pendling.

A
B

A. D
 ell Pro rygsæk 15 / 17
PO1520P / SKU: 460-BCMN
PO1720P / SKU: 460-BCMM

B. D
 ell Pro mappe 14 / 15
PO1420C / SKU: 460-BCMO
PO1520C / SKU: 460-BCMU

• Økovenlig
• Slidstærk 1680D Ballistic polyester
• Dedikeret rum til bærbar pc med
EVA-skumbeskyttelse og tablet-sleeve
• Foret hovedrum med strimmellomme
• Organiseringsrum på fronten
• Behagelige “S-formede” skulderstropper
og foret toplomme til småting; (rygsæk)
• Fastgør til rullekuffert for nem rejse
• Praktisk opladning i rygsæk/mappe
• Reflekser
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D E L L P R O K O M B I N E R E T D O K U M E N T M A P P E O G R Y G S Æ K EcoLoop™

Miljøvenlig
beskyttelse
Hjælp miljøet ved at vælge Dell Pro kombineret dokumentmappe og rygsæk 15.
Den er fremstillet med Dells EcoLoop™-farvningsproces til polyester, som genererer
op til 90 % mindre spildevand, 62 % mindre CO2-udledning og bruger op til 29 %
mindre energi end traditionelle farvningsprocesser.

Håndtag
øverst

Aftagelig
skulderrem
Komfortable
"S-formede"
skulderstropper

De polstrede
skulderstropper,
der let kan gemmes
væk, gør det
let at omdanne
rygsækken til
en mappe

Skuldertaske
Refleksdetaljer

Vandflaskelomme,
der kan foldes ud

Dell Pro kombineret
dokumentmappe og rygsæk

Smart strop
til rullekuffert

PO1521HB / Varenummer: 460-BDBJ

Åndbart
bagpanel
i mesh

Rygsæk

• Fremstillet med Dells EcoLoop™-farvningsproces
og en vandtæt beskyttende belægning, der
er lavet af genindvundne bilruder

Mappe

• Konvertibel dokumentmappe-til-rygsæk-design og omvendt
• 3 måder at bære den på – som en rygsæk,
skuldertaske eller dokumentmappe
• EVA-skumdæmpningen omkring rummet til den
bærbare computer samt ridsefast foring
• Dedikeret rum til den bærbare computer
med EVA-skumbeskyttelse
• Rummeligt hovedrum, dokumentrum
med flere lommer indvendigt
• Udvendige lommer øverst og foran med lynlås
• Strop til rullekuffert, som nemt kan fastgøres
på håndtaget på din bagage
• Praktisk opladning i rygsæk/mappe på farten
• Refleksdetaljer
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D E L L P R O S L I M EcoLoop™

Miljøvenlig og pålidelig
rejsekammerat i hverdagen
Hold din bærbare pc, tablet og andre vigtige ting beskyttet i den økovenlige
Dell Pro Slim mappe eller rygsæk, en slim-fit-rygsæk, som er designet til arbejde og andet.

A
B
A. Dell Pro Slim rygsæk 15
PO1520PS / SKU: 460-BCMJ

B. Dell Pro Slim mappe 15
PO1520CS / SKU: 460-BCMK

• Økovenligt materiale
• Let og med masser af plads
• Hold dine enheder beskyttet
• Reflekser gør dig mere synlig
• Fastgør din mappe på din rullekuffert
for nem rejse (kun mappe)
• Praktisk opladning i mappen på farten (kun mappe)
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DELL SLEEVES

Hverdagsagtig stil og
pålidelig beskyttelse.
Let og nem at bære, eller kan problemfrit placeres
i din foretrukne rygsæk, når du er på farten.

Dell Essential Sleeve 15
ES1520V / SKU: 460-BCQO

• Slidstærk, vandbestandig, formtilpasset sleeve af neopren
•B
 lød, indre Nylex-foring, som beskytter din enhed mod ridser
•D
 esign med to lynlåse: Slidstærke lynlåse glider problemfrit og giver praktisk adgang til din bærbare pc
• Bred sleeve-åbning
• Let design

A.Dell Premier Sleeve 13
PE1320V / SKU: 460-BCRV

A.Dell Premier Sleeve 14
PE1420V / SKU: 460-BCQN

• Brugerdefineret design, som passer til Dell XPS 13 2-i-1 (7390)
•B
 rugerdefineret design, som passer til Dell Latitude 7400 2-i-1
• Slank, moderne design
•V
 andbestandigt meleret materiale på ydersiden og
indre mikrofiberforing (supplerende gråtone)
•Sikker og perfekt fit med stive, strukturerede sider og magnetisk lukning
• Dedikeret penneholder i sleevet
• Let, slank konstruktion
• Brugerdefineret design, som passer til Dell Latitude 7400 2-i-1
•B
 rugerdefineret design, som passer til Dell Latitude 7400 2-i-1
• Slank, moderne design
•V
 andbestandigt meleret materiale på ydersiden og
indre mikrofiberforing (supplerende gråtone)
•Sikker og perfekt fit med stive, strukturerede sider og magnetisk lukning
• Dedikeret penneholder i sleevet
• Let, slank konstruktion

A/B
C

B

A
A/B

A. Dell Pro Sleeve 13
SKU: 460-BCFL

B. Dell Pro Sleeve 14
SKU: 460-BCFM

C. Dell Pro Sleeve 15
SKU: 460-BCFJ

•D
 edikeret blåt plysforet rum beskytter din bærbare pc mod ridser
• Vandbestandige, slidstærke materialer i et professionelt design
• Organiseringspanel på fronten med easy-grip lynlås giver
nem adgang til dine kuglepenne og din tegnebog.
• Nem at bære med en aftagelig, justerbar skuldestrop
• Fås i tre størrelser, som passer til din bærbare pc
• Strop til rullekuffert, som gør det nemt at fastgøre på håndtaget på din bagage
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GAMING-RYGSÆKKE

Work hard,
play hard.
Dells Gaming-rygsække, der både er vejrfaste, lette at bære og praktiske, er
designet til den stilfulde gamer. Se godt ud, når du transporterer dit gamingudstyr,
med en flot taske til din bærbare computer med regnbuereflekspanel.

B
A

A

A. Dell Gaming-rygsæk 17

B. Dell Gaming Lite-rygsæk 17

Varenummer: 460-BCYY

Varenummer: 460-BCZB

• Designet til bærbare computere i Dell G-serien; Op til 17"

• Bærbare computere i Dell G-serien; Op til 17"

•F
 orsidepanel med regnbuereflekser

•F
 remstillet af et vandtæt udvendigt materiale med
dedikeret, polstreret sleeve til den bærbare computer

•D
 et dedikerede sleeve til bærbar computer
og flere tilbehørslommer beskytter og sørger
for at holde hardwaren organiseret

•V
 -formet luftkanaldesign og åndbar bagpolstring
i mesh holder ryggen ventileret

•R
 egnslaget, der kan rulles ud, beskytter
indholdet mod dårligt vejr

•J
 usterbare, polstrede stropper med mesh forbedrer
komforten under transport og vægtfordelingen

•D
 esign med luftflowkanaler og åndbar bagpolstring
i mesh holder ryggen ventileret

•F
 ingernemme løkkeformede snore gør
det let at justere skulderstropperne

•J
 usterbare, polstrede stropper med mesh og
en bryststrop med lynudløsningsspænde

•L
 everes med en lomme med lynlås
foran og et rummeligt indre med en dyb
glidelomme og to lommer med mesh

• Strop til rullekuffert, som nemt kan fastgøres
på håndtaget på din bagage
•R
 efleksdetaljer hjælper med at beskytte
dig, når belysningen er svag
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SMART RYGSÆKKE

SPORTSRYGSÆKKE

Til, når arbejdet slutter,
og livet begynder.

Forbliv aktiv, når
du er på farten.

Bær det, du har brug for, med stil med en alsidig Targus Newport-rygsæk. Designet til at kunne
rumme alt fra hverdagsudstyr til vigtigt rejseudstyr, så du ikke skal skifte mellem rygsække, når
du pendler eller er på rejse for dit arbejde. Perfekt, slidstærkt og vejrbestandigt tilbehør, så du
kan gå fra arbejde til kaffe til cocktails med lethed.

Den smarte måde for pendlende forretningsfolk at bære deres
bærbare pc,arbejdsudstyr og sportsudstyr samlet.

B
C

A

A
B

A. Targus Newport rygsæk sort/
militærblå 15

B. Targus Newport
Convertible 2-i-1

SKU: AA311485 / AA311452

SKU: AA311461

• Den perfekte rejse– eller arbejdskammerat
• Designet til at passe til slim 15” bærbare pc’er
• High-denier vandafvisende twill udvendig
og kunstige læderreflekser til en slidstærk
luksusfinish.
• Førsteklasses metallisk hardware

Vil du have et anderledes look uden at skulle
flytte genstande til en anden rygsæk?
Konverter til et indkøbsnet ved at gemme
skulderstropperne væk og bære den
i håndtagene.

A. Targus Work +
Play ‘Cykling’

B. Targus Work +
Play ‘Fitness’

C. Targus Work +
Play ‘Ketsjer’

SKU: A057103

SKU: AA057065

SKU: AA057148

Diskret, foret og ventileret rum
til cykelsko.
Masser af steder på fronten til at
fastgøre din cykelhjelm, cykellås og
også -lygter.
Selvlysende regnslag indeni
Praktisk værktøjsrum i basen.
Lændepung med lynlås indbygget
i rygforingen.

Inkluderer en aftagelig vasketøjspose
og bærbar toilettaske, som åbnes
fladt med Velcro-låsning.
Foret og ventileret frontrum
til arbejds- og sportssko.

Separate, justerbare yderlommer
til op til to ketsjere og
beskyttende sleeves til
ketsjerhåndtagene.
Specialdesignede lommer
til tennis-, squash- eller
badmintonbolde
Dedikeret afsnit til at opbevare
dit tøj, herunder en aftagelig
vasketøjspose
Foret og ventileret siderum,
som er designet til transport af
arbejds- og sportssko
Separat kompakt toilettaske til at holde
styr på dine toiletsager og vigtige
badetilbehør
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OVERSIGT OVER DOKUMENTMAPPER OG RYGSÆKKE

Dell Premier
Dokumentmappe 15

Dell Premier
Rygsæk 15

Dell Premier Slim
Rygsæk 15

Dell Pro
Dokumentmappe 14/15

Dell Pro
Rygsæk 15/17

Dell Pro Slim
Dokumentmappe 15

Dell Pro Slim
Rygsæk 15

PE1520C

PE1520P

PE1520PS

PO1420C / PO1520C

PO1520P / PO1720P

PO1520CS

PO1520PS

Designet til Latitude 5000-serien
og passer til de fleste bærbare
Dell computere op til 15".

Designet til Latitude 7000-serien og XPS-bærbare computere.
Passer til de fleste bærbare Dell computere op til 15".

Økomateriale1

EcoLoop™

EcoLoop™

EcoLoop™

EcoLoop™

Designet til Latitude 5000-serien
og passer til de fleste bærbare
Dell computere op til 15"
(Pro 15)/17" (Pro 17).

EcoLoop™

Designet til Latitude 3000-serien og passer til de
fleste bærbare Dell computere op til 15".

EcoLoop™

EcoLoop™

Gennemføring
til opladning2

Gennemføring til
bagagehåndtag

EVAskumbeskyttelse

Ægte læder

TSA-kompatibel3

Refleksdetaljer
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Dell-bæretasker
SKU

EAN

PRODUKTNAVNE

VPN

460-BCQK

5397184217443

Dell Premier rygsæk 15

PE-BP-15-20

460-BCQM

5397184217450

Dell Premier Slim rygsæk 15

PE-BPS-15-20

460-BCQL

5397184217467

Dell Premier mappe 15

PE-BC-15-20

460-BCQN

5397184217436

Dell Premier Sleeve 14

PE-SV-14-20

460-BCMN

5397184162910

Dell Pro rygsæk 15

PO-BP-15-20

460-BCMM

5397184162927

Dell Pro rygsæk 17

PO-BP-17-20

460-BCMO

5397184162934

Dell Pro mappe 14

PO-BC-14-20

460-BCMU

5397184162941

Dell Pro mappe 15

PO-BC-15-20

460-BCFL

5397063930388

Dell Pro Sleeve 13

PF-SL-BK-3-17

460-BCFM

5397063930395

Dell Pro Sleeve 14

PF-SL-BK-4-17

460-BCFJ

5397063930401

Dell Pro Sleeve 15

PF-SL-BK-5-17

460-BCMJ

5397184162897

Dell Pro Slim rygsæk 15

PO-BPS-15-20

460-BCMK

5397184162903

Dell Pro Slim mappe 15

PO-BCS-15-20

460-BDBJ

5397184356869

Dell Pro kombineret dokumentmappe og rygsæk 15

Dell-PO1521HB

460-BCFT

5397063961924

Dell Premier Slim mappe 14

PM-BC-BK-4-18

460-BBNK

5397063620609

Dell Premier mappe 13,3”

PM-BFC-BK-13-FY15

460-BCRV

5397184217832

Dell Premier Sleeve 13

PE-SV-13-20

460-BCGR

5397063961948

Dell Energy rygsæk 15

EG-BP-BK-5-18

460-BBZP

5397063930166

Dell Venture rygsæk 15

VT-BKP-HT-5-17

460-BCQO

5397184217429

Dell Essential Sleeve 15

ES-SV-15-20

460-BCRL

5397184217474

Dell Commercial Grade Case til Latitude 7200 2-i-1

RG-CS-12-20

460-BCRM

5397184217481

Dell Commercial Grade Case til Latitude 7200 2-i-1 med chipkort og NFC

RG-CS-SC-12-20

AA311485

5051794024661

Targus Newport - Rygsæk til bærbar pc - 15” - sort

TSB945GL

AA311452

5051794024678

Targus Newport - Rygsæk til bærbar pc - 15” – militærblå

TSB94501GL

AA311461

5051794024692

Targus Newport konvertibel rygsæk/indkøbsnet - 15” - sort

TSB948GL

AA057103

5051794023381

Targus Work + Play ‘Cykling’

AA057065

5051794023275

Targus Work + Play ‘Fitness’

AA131284

5051794023282

Targus Work + Play ‘Fitness’ grå

AA057148

5051794023268

Targus Work + Play ‘Ketsjer’

460-11499

5051794015331

Targus Meridian II Toploader 15,6"

460-11499

460-BBUL

5051794018554

Targus Executive 14" Topload

460-BBUL

460-BCKM

5051794012415

Targus Drifter rygsæk 17”

460-BCKM

460-BBJP

5024442956409

Targus Campus rygsæk 16"

460-BBJP

460-BCZB

5397184288993

Dell Gaming Lite-rygsæk 17

Dell-GMBP1720E

460-BCYY

5397184289006

Dell Gaming-rygsæk 17

Dell-GMBP1720M

1 Løsningen til farvningsprocessen til polyester genererer 90 % mindre spildevand end traditionelle farvningsprocesser.
Løsningen til farvningsprocessen til polyester bruger 29 % mindre energi end traditionelle farvningsprocesser.
Løsningen til farvningsprocessen til polyester genererer 62 % mindre CO2-udledninger end traditionelle farvningsprocesser.
2 Bemærk, at en Dell-strømadapter er påkrævet for opladning af Power Companion (medfølger ikke).
3 Se http://www.tsa.gov/for flere oplysninger om tjekpointvenlige rygsække til bærbare pc’er.
© 2020 Dell Inc. eller dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes.Dell, EMC og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller dets datterselskaber. Dell A/S,
Arne Jacobsens Allé 15-17, 2300 København S, Danmark. Vat No: DK 18 29 67 99.
Tilgængeligheden af produkter varierer fra land til land. Kontakt din Dell-salgsrepræsentant for at få flere oplysninger. Specifikationer kan ændres uden varsel. Dell kan ikke gøres
ansvarlig for fejl og udeladelser i typografi eller billeder. Produktets tilgængelighed kan variere fra land til land.

