
EcoLoop™

Milieuvriendelijk 
Draagtassen 

WERK. REIZEN. SPORT. BESCHERMING.
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Waterbestendig

Opladen  
via batterijvak

Reflecterende accenten zorgen voor een beter 
zicht tijdens woon-werkverkeer in de duisternis.

EVA-schuim 
bescherming 

Introductie van de nieuwste duurzame draagtassen. Deze draagtassen 

zijn gemaakt van gerecyclede materialen en een milieuvriendelijker verfproces 

dat de ecologische voetafdruk vermindert, waardoor u met een gerust hart 

kunt reizen in de wetenschap dat u uw apparaat en ook het milieu beschermt. 

Ons milieuvriendelijk verfproces* vermindert het productieafval met:

Milieuvriendelijk. Technisch perfect

Zorg voor een positieve impact met de 

draagtassen van Dell die milieuvriendelijk zijn 

ontworpen. De EcoLoop oplossing van Dell 

voor het verven van polyester zorgt voor 90% 

minder afvalwater, 62% minder CO2-uitstoot 

en verbruikt tot 29% minder energie dan 

traditionele verfprocessen*. Deze rugzakken en 

aktetassen maken deel uit van de volgende golf 

revolutionaire, milieuvriendelijke producten van 

Dell. Bescherm het milieu en uw elektronische 

apparaten verder met een ongelooflijke, 

waterbestendige, beschermende coating die is 

gemaakt van gerecyclede voorruiten van auto's.

SAMEN KUNNEN WIJ 

HET VERSCHIL MAKEN

90%
Minder 
afvalwater

29%
Minder energie 
verbruik

62%
Minder CO2 

uitstoot

*Gebaseerd op de interne analyse van Dell van gepubliceerde data over de databladen van 
leveranciers van het verfproces voor polyester en stoffen, december 2018. 
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EcoLoop™

De ultieme 
reisgenoot. 

D E L L  P R E M I E R  &  P R E M I E R  S L I M

Blijf gestroomlijnd en verbonden, ongeacht waar u bent. 

Dankzij het TSA checkpoint-vriendelijke ontwerp gaat u probleemloos door de  

beveiligingscontroles op vliegvelden zonder dat u uw laptop uit de draagtas hoeft te  

halen. Door de handige oplaadmogelijkheid in de tas en de gewatteerde vakken is de  

Dell Premier serie de ideale keuze voor gemakkelijk reizen.

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

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

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

• Milieuvriendelijk
•  TSA checkpoint-vriendelijk ontwerp (alleen Premier)
•  Speciaal vak met beschermend EVA-schuim 

voor uw laptop en hoes voor uw tablet
•  Duurzaam 1680D ballistisch polyester met zwart lederen accenten
• Gewatteerd hoofdvak
•  Organizervak aan de voorkant met ritsvak
•  Lederen ritsvak aan de voorkant; klein vak aan 

de bovenkant voor waardevolle spullen 
•  Trolleyriem voor bevestigen van draagtas 

aan het handvat van de rolkoffer
•  Opladen in de tas wanneer u onderweg bent



B

A  

7

EcoLoop™D E L L  P R O

A.  Dell Pro rugzak 15/17 
PO1520P/SKU: 460-BCMN 

PO1720P / SKU: 460-BCMM

B.  Dell Pro aktetas 14/15 
PO1420C/SKU: 460-BCMO 

PO1520C / SKU: 460-BCMU

• Milieuvriendelijk
• Duurzaam 1680D ballistisch polyester
•  Speciaal vak met beschermend EVA-schuim voor uw 

laptop en hoes voor uw tablet
• Gewatteerd hoofdvak met schuifvakje
• Organizervak aan de voorkant
•  Comfortabele “S-vormige” schouderriemen en gevoerd 

vakje boven voor gadgets; (rugzak)
• Te bevestigen aan rolkoffer voor gemakkelijk reizen
• Met vak voor oplader
• Reflecterende accenten

Milieuvriendelijke, slagvaste 
bescherming voor uw laptop

Bewaar uw laptop, accessoires, documenten en meer in een Dell Pro aktetas of rugzak. 

De EVA-schuimkussentjes in het opbergvak voor de laptop houden uw computerapparatuur  

beschermd in het geval van stoten. Dankzij de duurzame, weerbestendige materialen kunt  

u er zeker van zijn dat de draagtas uitermate geschikt is voor het dagelijkse woon-werkverkeer.



9

D E L L  P R O  A K T E T A S  E N  R U G T A S  EcoLoop™

Milieuvriendelijke
bescherming

Draag bij aan het milieu met de Dell Pro Hybride aktetas en rugtas 15. Gemaakt 

met de EcoLoop™-verfoplossing van Dell, waarbij tot 90% minder afvalwater 

gegenereerd wordt, 62% minder CO2 wordt uitgestoten en tot 29% minder energie 

verbruikt wordt dan bij traditionele verfprocessen.

Dell Pro Hybride aktetas en rugtas

PO1521HB / SKU : 460-BDBJ

•  Gemaakt met de EcoLoop™-verfoplossing van Dell 
en een waterdichte beschermlaag die afkomstig 
is van hergebruikte voorruiten van auto’s

•  Stijlvol ontwerp waarbij de aktetas omgevormd 
kan worden naar rugtas en vice versa

•  3 manieren om te dragen — als een 
rugtas, schoudertas of aktetas

•  EVA-schuimkussens rondom het 
laptopvak en anti-kras voering

•  Afzonderlijk laptopcompartiment met 
EVA-schuimbescherming

•  Ruim hoofdvak, documentcompartiment 
met verschillende zakken

•  Zakken aan de buitenkant aan de voor- 
en achterzijde met ritssluiting

•  Trolleyriem voor bevestigen van draagtas 
aan het handvat van de rolkoffer

• Opladen in de tas wanneer u onderweg bent

• Reflecterende openingen

Schoudertas

Handvat 
bovenzijde

Afneembare 
schouderriem

Rugtas

Reflecterende 
accenten

Comfortabele 
'S-vormige' 

schouderriemen

Rekbaar 
vakje voor 
waterfles

Aktetas

Gevoerde 
schouderriemen die 
je op kunt bergen 

maken eenvoudige 
omschakeling 

van rugtas naar 
aktetas mogelijk

Handige
trolley-band

Rugzijde van 
ventilerend

gaas
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Houd uw laptop, tablet en andere essentiële zaken veilig beschermd in de  

milieuvriendelijke, slanke Dell Pro Slim aktetas of rugzak die is ontworpen  

voor op het werk en daarbuiten.

Milieuvriendelijke en betrouwbare 
metgezel voor alledag

EcoLoop™D E L L  P R O  S L I M

B. Dell Pro Slim aktetas 15

PO1520CS / SKU: 460-BCMK

A. Dell Pro Slim rugzak 15

PO1520PS / SKU: 460-BCMJ

• Milieuvriendelijk materiaal
• Lichtgewicht met ruime opbergvak
• Houd apparaten beschermd 
• Reflecterende accenten voor een betere zichtbaarheid
•  Bevestig uw aktetas aan uw rolkoffer voor 

comfortabel reizen (alleen aktetassen)
•  Met mogelijkheid voor gemakkelijk opladen 

wanneer u onderweg bent (alleen aktetassen)
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• Custom designed to fit Dell XPS 13 2-in-1 (7390)
•  Specifiek ontworpen voor de Dell Latitude 7400 2-in-1
• Slank, tijdloos design
•  Waterbestendig buitenmateriaal en (complementaire 

grijstint) binnenvoering van microvezels
•   Veilig en passend met stevige, gestructureerde zijkanten en magnetische sluiting
• Speciale penhouder in hoes 
• Lichtgewicht, gestroomlijnde constructie

• Custom designed to fit Dell Latitude 7400 2-in-1
•  Specifiek ontworpen voor de Dell Latitude 7400 2-in-1
• Slank, tijdloos design
•  Waterbestendig buitenmateriaal en (complementaire 

grijstint) binnenvoering van microvezels
•   Veilig en passend met stevige, gestructureerde zijkanten en magnetische sluiting
• Speciale penhouder in hoes 
• Lichtgewicht, gestroomlijnde constructie

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

B. Dell Premier hoes 14
PE1420V / SKU: 460-BCQN

Stijlvol en betrou- 
wbare bescherming. 

D E L L  H O E Z E N

Licht en gemakkelijk mee te nemen of gemakkelijk mee te  

nemen in uw favoriete tas als u onderweg bent.

A. Dell Pro hoes 13
SKU: 460-BCFL

B. Dell Pro hoes 14
SKU: 460-BCFM

C. Dell Pro hoes 15
SKU: 460-BCFJ

•  Het speciale blauwe, met pluche gevoerde vak 
beschermt uw laptop tegen krassen 

•  Waterbestendig, duurzaam materiaal in een professioneel design 
•  Organizerpanel aan de voorzijde met ritssluiting met grote lus 

voor gemakkelijke toegang tot uw pennen of portemonnee. 
•  Gemakkelijk mee te nemen dankzij een 

afneembare, verstelbare schouderriem 
•  Leverbaar in drie verschillende afmetingen
•  Trolleyriem voor bevestigen aan het handvat van de rolkoffer

Dell Essential hoes 15

ES1520V / SKU: 460-BCQO

•  Duurzaam, waterbestendige, vormvaste, passende neopreen hoes
•  Zachte Nylex binnenvoering beschermt uw laptop tegen krassen
•  Ritssluiting met dubbele ritsen: Duurzame ritssluitingen glijden soepel 

en zorgen voor gemakkelijke toegang tot uw laptop.
• Kan helemaal worden geopend
• Lichtgewicht design



G A M I N G  R U G T A S S E N
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Werk hard en 
game nog meer.

Weerbestendig, eenvoudig mee te nemen en praktisch, de Dell Gaming rugtassen zijn 

ontworpen voor de stijlvolle gamer. Trendy uitstraling wanneer de gaminguitrusting 

mee moet in deze reflecterende laptoptas met levendige regenboogtint.

A. Dell Gaming rugtas 17
SKU : 460-BCYY

•  Ontworpen voor de laptops van de Dell G reeks; tot 17”

• Reflecterend voorpaneel met regenboogtint

•  Afzonderlijke laptophoes en meerdere accessoirezakken 
om hardware te beschermen en te organiseren

•  Een regenhoes beschermt de inhoud tijdens 
zware weersomstandigheden

•  Door het luchttoevoerontwerp en de gevoerde rugzijde 
van ventilerend gaas blijft de achterzijde geventileerd.

•  Aanpasbare, gevoerde hengsels met ventilerend 
gaas en een riem op borsthoogte met gesp 
die snel los gemaakt kan worden

•  Eenvoudig reizen door de trolleyriem, waarmee de tas 
eenvoudig aan een bagagetrolley kan worden bevestigd

•  Dankzij de reflecterende accenten beter zichtbaar 
in omstandigheden met weinig licht

B. Dell Gaming Lite rugtas 17
SKU 460-BCZB

•  Laptops van de Dell G reeks; tot 17”

•  Gemaakt van waterbestendig materiaal 
met speciaal gevoerd laptopvak

•  V-vormig luchttoevoerontwerp en achterkant 
van geventileerd gaas, zodat de rug koel blijft

•  Verbeterd draagcomfort en verdeling van 
het gewicht door de aanpasbare, gevoerde 
riemen met geventileerd gaas

•  De schouderriemen kunnen eenvoudig aangepast 
worden door de gebruiksvriendelijke, ronde lusjes

•  De rugzak heeft een zak met ritssluiting aan 
de voorzijde en een ruime binnenkant met een 
groot opbergvak en twee vakken van mesh

A

A

B
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Voor wanneer het werk eindigt 
en uw privéleven begint

In de veelzijdige Targus Newport rugzak kunt u meenemen wat u wilt. Ontworpen voor alles, van 

de dagelijkse accessoires tot reisbenodigdheden, zodat u niet steeds een andere tas nodig hebt 

wanneer u naar uw werk of op reis gaat. Perfect duurzaam, waterbestendig accessoire waarmee 

u uw spullen gemakkelijk kunt meenemen van werk naar privé en ontspanning.

S T I J L V O L L E  R U G Z A K K E N

A.  Targus Newport rugzak zwart/
donkerblauw 15

SKU: AA311485 / AA311452

• De perfecte metgezel voor reizen of werk
• Ontworpen voor dunne 15” laptops 
•  Buitenkant van waterafstotende twill nylon met 

accenten van imitatieleder voor een duurzame 
en luxe afwerking

• Premium metallic hardware

B.  Targus Newport  
Convertible 2-in-1

SKU: AA311461

Wilt u een andere look zonder uw items in een 
andere tas te stoppen? Maak er een tas van door 
de schouderriemen op te bergen en de tas aan de 
handvatten te dragen.

Blijf actief wanneer  
u onderweg bent

De slimme manier voor professionals om hun laptop, werkaccessoires  

en sportuitrusting tijdens woon-werkverkeer mee te nemen.

S P O R T R U G Z A K K E N

C.  Targus Work +  
Play Racquets

SKU: AA057148

Speciaal, aanpasbaar vak 
voor twee rackets en
beschermhoezen voor de racketgrepen
Speciaal ontworpen zakken 
voor het opbergen van 
tennisballen, squashballen of
badmintonshuttles
Speciaal vak voor uw 
kleding met een losse
waszak
Gevoerd en geventileerd 
zijvak, speciaal voor
werk- en sportschoenen
Afzonderlijke compacte waszak om 
uw toiletartikelen en belangrijke
wasbenodigdheden ordelijk op te bergen

B.  Targus Work +  
Play Fitness

SKU: AA057065

Met uitneembare waszak en 
draagbare douchezak die wordt
gesloten met klittenband
Gevoerd en geventileerd voorvak 
voor werk- en sportschoenen

A.  Targus Work +  
Play Cycling

SKU: A057103

Onopvallend, gevoerd en geventileerd 
vak voor fietsschoenen.
Met handige riemen en vakken aan de 
voorkant voor uw helm, fietsslot en
voor uw achterlicht.
Reflecterende regenhoes opgeborgen 
in de rugzak
Handig gereedschapsvak onderin.
Lendenzakje met rits in de rugvulling.
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O V E R Z I C H T  V A N  A K T E T A S S E N  E N  R U G T A S S E N

Dell Premier 
Briefcase 15

PE1520C

Dell Premier 
Rugtas 15

PE1520P

Dell Premier Slim 
Rugtas 15

PE1520PS

Ontworpen voor de Latitude 7000 serie en XPS laptops; 
geschikt voor de meeste laptops van Dell tot 15".

Dell Pro Slim 
Rugtas 15

PO1520PS

Dell Pro 
Briefcase 14/15

PO1420C / PO1520C

Dell Pro 
Rugtas 15/17

PO1520P / PO1720P

Dell Pro Slim 
Briefcase 15

PO1520CS

Ontworpen voor de Latitude 
5000 serie en geschikt voor de 
meeste laptops van Dell tot 15".

Ontworpen voor de Latitude 
5000 serie en geschikt voor 

de meeste laptops van Dell tot 
15" (Pro 15)/17" (Pro 17).

Ontworpen voor de Latitude 3000 serie en geschikt 
voor de meeste laptops van Dell tot 15".

EcoLoop™ EcoLoop™ EcoLoop™ EcoLoop™ EcoLoop™ EcoLoop™ EcoLoop™ 

Opening voor 
opladen2

Te bevestigen aan 
handvat van koffer

Milieuvriendelijk 
materiaal1

Echt leder

EVA-schuim 
bescherming

TSA Compliant3

Reflecterende accenten



Dell draagtassen

1 Het verfproces voor polyester zorgt voor 90% minder afvalwater dan de traditionele verfprocessen. 
Bij het verfproces voor polyester wordt 29% minder energie gebruikt dan bij de traditionele verfprocessen. 
Het verfproces voor polyester zorgt voor 62% minder CO2-uitstoot dan de traditionele verfprocessen.

2 Voor het opladen is een stroomadapter van Dell nodig (wordt niet meegeleverd).

3 Zie http://www.tsa.gov/for voor informatie over checkpoint-vriendelijke laptoptassen.

© 2020 Dell Inc. of diens dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dell, EMC en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of diens 
dochterondernemingen. Dell BV, Transformatorweg 38-72, 1014 AK Amsterdam.

De beschikbaarheid van het product verschilt per land. Neem contact op met uw Dell accountmanager voor meer informatie. Specificaties kunnen zonder kennisgeving 
worden gewijzigd. Dell is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies in teksten of foto's. Beschikbaarheid van het product kan per land verschillen.

SKU EAN PRODUCTNAMEN VPN

460-BCQK 5397184217443 Dell Premier rugzak 15 PE-BP-15-20

460-BCQM 5397184217450 Dell Premier Slim rugzak 15 PE-BPS-15-20

460-BCQL 5397184217467 Dell Premier aktetas 15 PE-BC-15-20

460-BCQN 5397184217436 Dell Premier hoes 14 PE-SV-14-20

460-BCMN 5397184162910 Dell Pro rugzak 15 PO-BP-15-20

460-BCMM 5397184162927 Dell Pro rugzak 17 PO-BP-17-20

460-BCMO 5397184162934 Dell Pro aktetas 14 PO-BC-14-20

460-BCMU 5397184162941 Dell Pro aktetas 15 PO-BC-15-20

460-BCFL 5397063930388 Dell Pro hoes 13 PF-SL-BK-3-17

460-BCFM 5397063930395 Dell Pro hoes 14 PF-SL-BK-4-17

460-BCFJ 5397063930401 Dell Pro hoes 15 PF-SL-BK-5-17

460-BCMJ 5397184162897 Dell Pro Slim rugzak 15 PO-BPS-15-20

460-BCMK 5397184162903 Dell Pro Slim aktetas 15 PO-BCS-15-20

460-BDBJ 5397184356869 Dell Pro Hybride aktetas en rugtas 15 Dell-PO1521HB

460-BCFT 5397063961924 Dell Premier Slim aktetas 14 PM-BC-BK-4-18

460-BBNK 5397063620609 Dell Premier aktetas 13,3" PM-BFC-BK-13-FY15

460-BCRV 5397184217832 Dell Premier Sleeve 13 PE-SV-13-20

460-BCGR 5397063961948 Dell Energy rugzak 15 EG-BP-BK-5-18

460-BBZP 5397063930166 Dell Venture rugzak 15 VT-BKP-HT-5-17

460-BCQO 5397184217429 Dell Essential hoes 15 ES-SV-15-20

460-BCRL 5397184217474 Dell Commercial Grade Case voor de Latitude 7200 2-in-1 RG-CS-12-20

460-BCRM 5397184217481 Dell Commercial Grade Case voor de Latitude 7200 2-in-1 met Smart Card en NFC RG-CS-SC-12-20

AA311485 5051794024661 Targus Newport - Laptoprugzak - 15-inch - zwart TSB945GL 

AA311452 5051794024678 Targus Newport - Laptoprugzak - 15-inch - donkerblauw TSB94501GL

AA311461 5051794024692 Targus Newport Laptoptas en rugzak - 15-inch - zwart TSB948GL

AA057103 5051794023381 Targus Work + Play Cycling 

AA057065 5051794023275 Targus Work + Play Fitness

AA131284 5051794023282 Targus Work + Play Fitness - grijs

AA057148 5051794023268 Targus Work + Play Racquets

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 rugzak 17” 460-BCKM

460-BBJP 5024442956409 Targus Campus rugzak 16" 460-BBJP

460-BCZB 5397184288993 Dell Gaming Lite rugtas 17 Dell-GMBP1720E

460-BCYY 5397184289006 Dell Gaming rugtas 17 Dell-GMBP1720M

http://www.tsa.gov

