Miljövänliga
fodral
ARBETA. RESA. SPELA. SKYDDA.

EcoLoop™

Miljövänlig. Cool för teknik.

Vattentålig

Vi presenterar det senaste inom hållbara fodral. Utformning som bygger
på återvunna material och en färgningsprocess som är snällare mot vår

Pass-through
uppladdning

planet med mindre klimatpåverkan. Du kan resa utan oro i vetskap om att
din enhet är väl skyddad på bästa sätt för miljön.

TI L L S A M M A N S K A N VI
G Ö R A S K I L L N A D.
Påverka positivt med Dells fodral som
utformats med tanke på planetens
bästa. Dells färgningsprocess med
lösningen EcoLoop ger upp till 90 procent
mindre spillvatten, 62 procent mindre

Reflekterande detaljer ger bättre synlighet under
mörka pendlingstider

koldioxidutsläpp och använder upp till
29 procent mindre energi än traditionella
Skydd i
EVA-skum

färgningsprocesser*. De här ryggsäckarna
och fodralen ingår i nästa våg av Dells
revolutionerande miljövänliga produkter.
Skydda miljön och dina elektroniska
enheter ännu mer med en otrolig
vattentålig skyddsbeläggning som är
tillverkad av återvunna bilvindrutor.

Vår miljövänliga färgningsprocess* minskar tillverkningsavfall med:

90 % 62 % 29 %
Mindre
spillvatten

Mindre koldioxidutsläpp

Mindre energiförbrukning

A
* Enligt Dells interna analyser som bygger på offentliga data för
lösningsfärgad polyester och faktablad från tygleverantörer, december 2018.
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DELL PREMIER OCH PREMIER SLIM

EcoLoop™

Den optimala
reskamraten
Håll dig flexibel och uppkopplad överallt.Modellen, som är
TSA Checkpoint-Friendly, gör att du enkelt kommer förbi säkerhetskontroller
utan att behöva ta upp din bärbara dator. Praktisk uppladdning i väskan
och vadderade fack gör Dell Premier-serien till ett perfekt val för resorna.

A

C
B

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

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

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

• Miljövänlig
• Modell anpassad för TSA säkerhetskontroller (enbart Premier)
• Speciellt fack för bärbar dator med skydd av
EVA-skum och fodral för surfplatta
• Tålig 1680D Ballistic Polyester med svarta läderdetaljer
• Vadderat huvudfack
• Fack på framsidan med blixtlåsförsedd ficka
• Läderficka på framsidan med blixtlås, diskret fack för värdesaker;
• Fäst på vagnen genom att dra vagnremmen genom bagagehandtaget
• Praktisk uppladdning i väskan under resan
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D E L L P R O EcoLoop™

Stöttåligt skydd för bärbar dator som
dessutom är skonsam för vår planet
Stoppa ner bärbar dator, tillbehör, dokument och annat i Dell Pro portfölj eller ryggsäck.
Vaddering i EVA-skum runt datorfacket håller enheten skyddad mot stötar.
Modellen är gjord av slitstarka, väderbeständiga material så att du kan vara
säker på att den klarar moderna krav på vardagspendling.

A
B

A. Ryggsäck Dell Pro 15/17
PO1520P/SKU: 460-BCMN
PO1720P/SKU: 460-BCMM

B. Portfölj Dell Pro 14/15
PO1420C/SKU: 460-BCMO
PO1520C/SKU: 460-BCMU

• Miljövänlig
• Tålig 1680D Ballistic Polyester
• Speciellt fack för bärbar dator med skydd av
EVA-skum och fodral för surfplatta
• Vadderat huvudfack med sidofack
• Fack för att hålla ordning på småsaker fram
• Sköna ”S-formade” axelremmar och gadgetficka
med foder upptill; (ryggsäck)
• Kan fästas på rullväska under resan
• Praktisk uppladdning inuti
• Reflekterande detaljer
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D E L L P R O - H Y B R I D V Ä S K A ( P O R T F Ö L J / R Y G G S Ä C K ) EcoLoop™

Miljövänligt
skydd
Ha en positiv inverkan på miljön genom att välja Dell Pro-hybridväska (portfölj/ryggsäck)
15. Den är gjord med Dells EcoLoop™-lösning och polyestermaterialet färgas på ett sätt
som genererar upp till 90 % mindre avloppsvatten, producerar 62 % mindre CO2-utsläpp
och upp till 29 % mindre energi än traditionella infärgningsprocesser.

Handtag på
ovansidan

Avtagbar
axelrem
Bekväma
“S-formade”
axelremmar

Vadderade axelremmar
som går att
gömma gör det lätt
att omvandla
ryggsäcken till
en portfölj

Axelremsväska
Reflekterande
detaljer

Expanderbart
fack för
vattenflaska
Praktisk
vagnrem

Dell Pro-hybridväska (portfölj/ryggsäck)
PO1521HB/artikelrad: 460-BDBJ

En bakpanel
i meshnät
som andas

Ryggsäck

• Skapad med Dell EcoLoop™-lösningens infärgningsprocess
och det vattenresistenta yttre skyddet kommer
från återanvända vindrutor från bilar

Portfölj

• Portfölj som går att konvertera till ryggsäck och vice versa
• Går att bära på tre sätt — som ryggsäck,
axelremsväska eller portfölj
• Fodrad med EVA-skum som skyddar
din bärbara dator mot repor
• Ett fack för din bärbar dator som är fodrat
med skyddande EVA-skum
• Rymligt huvudfack, dokumentfack med flera fickor inuti
• Fickor högst upp och på sidorna som stängs med blixtlås
• Vagnrem för smidig fastsättning på bagagehandtag
• Praktisk uppladdning i väskan under resan
• Reflexer runt öppningarna

9

D E L L P R O S L I M EcoLoop™

Pålitligt vardagssällskap som
är vänlig mot vår planet
Skydda din bärbara dator, surfplatta och andra viktiga saker i den
miljövänliga Dell Pro Slim-portföljen eller ryggsäcken, en slimmad
väska för arbete och mycket mer.

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

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

• Miljövänligt material
• Låg vikt med rymligt fack
• Skyddar dina enheter
• Reflekterande detaljer för att synas bättre
• Fäst portföljen på din rullväska under resan (enbart portfölj)
• Praktisk uppladdning i väskan under resan (enbart portfölj)
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DELL FODRAL

Vardagselegans och
pålitligt skydd
Lätt och enkelt att ta med som det är eller stoppa
ner i favoritväskan när du ska i väg.

Fodral Dell Essential 15
ES1520V/SKU: 460-BCQO

• Slitstarkt, vattentåligt anpassat fodral i neopren
• Mjukt innerfoder i nylex skyddar enheten mot repor
• Modell med dubbla blixtlås: Tåliga blixtlås som glider lätt och gör att du enkelt kommer åt din bärbara dator.
• Bred öppning på fodralet
• Lättviktsmodell

A. Fodral Dell Premier 13
PE1320V / Artikelrad: 460-BCRV

B. Fodral Dell Premier 14
PE1420V / Artikelrad: 460-BCQN

•U
 tformad för att passa Dell XPS 13 2-i-1 (7390)
• Tunn, modern utformning
• Utsida i vattentåligt mönstrat material och, snyggt gråtonat, foder i mikrofiber
•Tajt, säker passform med styva, strukturerade sidor och magnetlås
• Speciell pennhållare inne i fodralet
• Tunn konstruktion i låg vikt

• Utformad för att passa Dell Latitude 7400 2-i-1
• Tunn, modern utformning
• Utsida i vattentåligt mönstrat material och, snyggt gråtonat, foder i mikrofiber
•Tajt, säker passform med styva, strukturerade sidor och magnetlås
• Speciell pennhållare inne i fodralet
• Tunn konstruktion i låg vikt

A/B
C

B

A
A/B

A. Fodral Dell Pro 13
SKU: 460-BCFL

B. Fodral Dell Pro 14
SKU: 460-BCFM

C. Fodral Dell Pro 15
SKU: 460-BCFJ

• Specialfack för bärbar dator med blått mjukt foder som skyddar mot repor
• Vattentåliga, slitstarka material i elegant modell
• Panel fram för att hålla ordning på småsaker med lättgreppat
blixtlås så du enkelt kan få tag på pennor eller plånbok.
• Enkelt att bära med löstagbar axelrem som kan justeras
• Finns i tre storlekar för att passa alla bärbara datorer
• Fäst på vagnen genom att dra vagnremmen genom bagagehandtaget
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GAMING-RYGGSÄCKAR

Jobba hårt,
spela för att vinna.
Dell Gaming-ryggsäckar är väderresistenta, enkla att bära och praktiska –
utformade för den trendiga spelaren. Var snygg medan du bekvämt bär all din
spelutrustning i en datorväska med reflekterande panel med regnbågsskimmer.

B
A

A

A. Dell Gaming-ryggsäck 17

B. Dell Gaming Lite-ryggsäck 17

Artikelrad: 460-BCYY

Artikelrad: 460-BCZB

• Utformad för Dells G-serie med bärbara
datorer på upp till 17 tum

• Dells G-serie med bärbara datorer på upp till 17 tum

• Regnbågsreflekterande frontpanel

• Utformad med ett vattenresistent yttre material
och ett anpassat, fodrat fodral för bärbar dator

• Ett fack anpassat för en bärbar dator och flera fickor för
tillbehör skyddar din hårdvara och håller dig organiserad

• V-formad luftkanal och nätmaterial som
släpper igenom luft håller din rygg sval

• Ett regnskydd som går att veckla ut skyddar
innehållet vid olika väderförhållanden

• Justerbara, vadderade axelband med
meshnät som andas gör den bekväm att
bära och fördelar tyngden jämnt

• Designen med en luftkanal och bakpanel i nätmaterial
som släpper igenom luft håller din rygg sval
• Justerbara, vadderade axelband med meshnät som andas
och en bröstrem med ett spänne som är lätt att ta loss
• En vagnrem som du sätter fast på ditt
rullbagage gör det enkelt att resa
• Reflekterande detaljer skyddar dig i mörka förhållanden

• Med praktiska öglor justeras axelremmarna enkelt
• Kommer med en ficka med blixtlås på framsidan och
rymlig insida med ett djupt fack och två fickor i meshnät
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E L E G A N TA R YG G S ÄC K A R

SPORTIGA RYGGSÄCKAR

Passar när arbetet slutar
och livet börjar.

Var aktiv även
på resan.

Ta med allt du behöver med snygga, mångsidiga ryggsäcken Targus Newport. Utformad för att
passa för alla tillbehör som behövs under vardagen och resan. Du slipper flytta saker mellan olika
väskor för pendling eller arbetsresa. Perfekt slitstarkt, väderbeständigt tillbehör som passar bra
på arbete, fritid och nöje.

Smart sätt för pendlare att ta med sig sin bärbara dator,
arbetsredskap och sportutrustning – allt på en gång.

B
C

A

A
B

A. R
 yggsäck Targus Newport
svart/marinblå 15

B. Targus Newport
Convertible 2-i-1

SKU: AA311485/AA311452

SKU: AA311461

• Perfekt res- eller arbetskamrat
• Utformad för att passa tunna 15-tums
bärbaradatorer
• Vattentålig utsida i tät twill och detaljer
i konstläder för tålig, lyxig yta.
• Förstklassiga metalldelar

Vill du ändra utseendet men inte flytta över
sakerna till en annan väska? Gör om till vanlig
väska genom att stoppa undan axelremmarna
och ta den i handtagen.

A. Targus Work +
Play ”Cykling”

B. Targus Work +
Play ”Fitness”

C. Targus Work +
Play ”Racket”

SKU: A057103

SKU: AA057065

SKU: AA057148

Diskret, fodrat och ventilerat fack
för cykelskor.
Många fästen på framsidan för
hjälm, cykellås och lampor.
Regnskydd i signalfärg packad inuti
Praktiskt fack för verktyg i botten.
Ländficka med blixtlås inbyggd
i vadderingen på baksidan.

Med löstagbar tvättpåse och
necessär som öppnas helt
med kardborrefäste
Fodrat och ventilerat fack
på framsidan, för arbetseller träningsskor

Separat, justerbar ytterficka med
plats för två racketar och
skyddsfodral för greppen.
Specialutformade fickor för
tennisbollar, squashbollar eller
badmintonbollar
Speciellt fack för kläder
med en löstagbar
tvättpåse
Fodrat och ventilerat
sidofack, utformat för
arbets- eller sportskor
Separat kompakt necessär
som håller ordning
på dina toalettartiklar
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ÖVERSIKT ÖVER PORTFÖLJER OCH RYGGSÄCKAR

Dell Premier
Portfölj 15

Dell Premier
Ryggsäck 15

Dell Premier Slim
Ryggsäck 15

Dell Pro
Portfölj 14/15

Dell Pro
Ryggsäck 15/17

Dell Pro Slim
Portfölj 15

Dell Pro Slim
Ryggsäck 15

PE1520C

PE1520P

PE1520PS

PO1420C/PO1520C

PO1520P / PO1720P

PO1520CS

PO1520PS

Utformad för Latitude
5000-serien, passar
de flesta bärbara
Dell-datorer upp till 15 tum.

Utformad för Latitude 7000-serien och bärbara XPS-datorer.
Passar de flesta bärbara Dell-datorer på upp till 15 tum.

Eco-material1

EcoLoop™

EcoLoop™

EcoLoop™

EcoLoop™

Utformad för Latitude
5000-serien och passar de flesta
bärbara Dell-datorer upp till
15 tum (Pro 15)/17 tum (Pro 17).

EcoLoop™

Utformad för Latitude 3000-serien och passar
de flesta bärbara Dell-datorer upp till 15 tum.

EcoLoop™

EcoLoop™

Öppning för
smidig laddning2

Rem för
bagagehandtag

Skyddande
EVA-skum

Äkta läder

TSA-kompatibel3

Reflekterande detaljer
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Dell fodral
SKU

EAN

PRODUKTNAMN

VPN

460-BCQK

5397184217443

Ryggsäck Dell Premier 15

PE-BP-15-20

460-BCQM

5397184217450

Ryggsäck Dell Premier Slim 15

PE-BPS-15-20

460-BCQL

5397184217467

Portfölj Dell Premier 15

PE-BC-15-20

460-BCQN

5397184217436

Fodral Dell Premier 14

PE-SV-14-20

460-BCMN

5397184162910

Ryggsäck Dell Pro 15

PO-BP-15-20

460-BCMM

5397184162927

Ryggsäck Dell Pro 17

PO-BP-17-20

460-BCMO

5397184162934

Portfölj Dell Pro 14

PO-BC-14-20

460-BCMU

5397184162941

Portfölj Dell Pro 15

PO-BC-15-20

460-BCFL

5397063930388

Fodral Dell Pro 13

PF-SL-BK-3-17

460-BCFM

5397063930395

Fodral Dell Pro 14

PF-SL-BK-4-17

460-BCFJ

5397063930401

Fodral Dell Pro 15

PF-SL-BK-5-17

460-BCMJ

5397184162897

Ryggsäck Dell Pro Slim 15

PO-BPS-15-20

460-BCMK

5397184162903

Portfölj Dell Pro Slim 15

PO-BCS-15-20

460-BDBJ

5397184356869

Dell Pro-hybridväska (portfölj/ryggsäck) 15

Dell-PO1521HB

460-BCFT

5397063961924

Portfölj Dell Premier Slim 14

PM-BC-BK-4-18

460-BBNK

5397063620609

Portfölj Dell Premier 13,3 tum

PM-BFC-BK-13-FY15

460-BCRV

5397184217832

Dell Premier Sleeve 13

PE-SV-13-20

460-BCGR

5397063961948

Ryggsäck Dell Energy 15

EG-BP-BK-5-18

460-BBZP

5397063930166

Ryggsäck Dell Venture 15

VT-BKP-HT-5-17

460-BCQO

5397184217429

Fodral Dell Essential 15

ES-SV-15-20

460-BCRL

5397184217474

Fodral Dell Commercial Grade för Latitude 7200 2-i-1

RG-CS-12-20

460-BCRM

5397184217481

Fodral Dell Commercial Grade för Latitude 7200 2-i-1 med Smart Card och NFC

RG-CS-SC-12-20

AA311485

5051794024661

Targus Newport – Ryggsäck för bärbar dator – 15 tum – svart

TSB945GL

AA311452

5051794024678

Targus Newport – Ryggsäck för bärbar dator – 15 tum – marinblå

TSB94501GL

AA311461

5051794024692

Targus Newport Convertible ryggsäck/väska – 15 tum – svart

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 ”Racket”

460-11499

5051794015331

Targus Meridian II Toploader 15,6 tum

460-11499

460-BBUL

5051794018554

Targus Executive 14 tum Topload

460-BBUL

460-BCKM

5051794012415

Ryggsäck Targus Drifter 17 tum

460-BCKM

460-BBJP

5024442956409

Ryggsäck Targus Campus 16 tum

460-BBJP

460-BCZB

5397184288993

Dell Gaming Lite-ryggsäck 17

Dell-GMBP1720E

460-BCYY

5397184289006

Dell Gaming-ryggsäck 17

Dell-GMBP1720M

1 Färgningsprocessen för polyester genererar 90 procent mindre spillvatten än traditionella färgningsprocesser.
Färgningsprocessen för polyester förbrukar 29 procent mindre energi än traditionella färgningsprocesser.
Färgningsprocessen för polyester genererar 62 procent mindre koldioxidutsläpp än traditionella färgningsprocesser.
2 Observera att det behövs en Dell nätadapter för att ladda upp Power Companion (medföljer inte).
3 Gå till http://www.tsa.gov/ för mer information om Checkpoint-förberedda väskor för bärbara datorer.
© 2020 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Dell AB, Box 612
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Produktens tillgänglighet varierar i olika länder. Kontakta en representant för Dell om du vill ha mer information. Specifikationer kan ändras utan föregående
meddelande. Dell ansvarar inte för fel eller utelämnanden i fråga om typografi eller fotografier. Produkttillgängligheten kan variera i olika länder.

