PREDSTAVITEV

ICGear - Torbe za vsak prenosnik
..vendar je žalostno to, da vseeno najdemo veliko takšnih uporabnikov, ki
jim ni žal odšteti zajetnih vsot denarja za najnovejši prenosni računalnik,
ki pa mu potem ne privoščijo kakovostne torbe..
Prenosni računalnik ima sedaj že skorajda
vsak, vendar nas žalosti dejstvo, da vseeno
najdemo veliko takšnih uporabnikov, ki jim
ni žal odšteti zajetnih vsot denarja za najnovejši prenosni računalnik, ki pa mu potem ne privoščijo kakovostne torbe. Zato
si bomo danes ogledali nekaj uporabnih,
modernih in cenovno ugodnih torb, ki bodo
poskrbele za varno prenašanje naših mobilnih računalnikov.

Photo Pro
Profesionalna torba za digitalne fotoaparate Photo Pro se ponaša s kakovostno izdelavo, atraktivnim videzom, predvsem pa z
uporabnostjo. V torbi bomo našli ogromno
različnih shranjevalnih
prostorov, predalčkov, žepov
itd. Tako
bomo vanjo lahko
shranili vse
od digitalnega fotoaparata, objektivov do baterij in ostale nujne
opreme, poleg pa dobimo še priročen trak
za lažje prenašanje.
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Empire II

Empire II je klasična torba za prenosnike,
odeta v črno barvo, ki izpolnjuje nekatere najpomembnejše kriterije dobrih torb,
kot so lahkost, prostornost in trpežnost.
Prostor za prenosni računalnik je obložen,
tako da obloga varuje prenosnik pred udarci. Poleg manjših žepov in prostorčkov za
pisala in vizitko smo uspeli najti še prostor
za dokumente.

Grand Central

Torba za prenosnike Grand Central je torba
višjega cenovnega in kakovostnega razreda, kar opazimo že na prvi pogled in dotik.
Mehak in udoben ročaj, več prostorov za
dodatke in dokumente, obložen prostor za
prenosni računalnik ter podložen pas za
lažje prenašanje so le nekatere od njenih
dobrih lastnosti. Torba je dobavljiva v črni
barvi, zunanja obloga pa je iz usnja.

5th Avenue

Torba 5th Avenue je oblikovana po zadnjih
modnih smernicah in je, lahko bi rekli, nekoliko bolj damsko usmerjena. Namenjena
je nekoliko manjšim prenosnikom do velikosti zaslona 15 palcev, drugače pa je enako

kot zgoraj
omenjeni modeli opremljena z večimi prostorčki za dokumente, potrebščine ter dobro zaščito za
prenosni računalnik. Tudi ta torba je izdelana iz kvalitetnega usnja in je na voljo v črni
barvi.

Madison Avenue II
Torba za prenosne računalnike z imenom
Madison Avenue II je že po videzu nekaj
posebnega. Za razliko od običajnih črnih
torb je ta model izdelan v lepi modri barvi,
torba pa je trendovsko oblikovana. Udobna
ročka, vgrajeni žepki za 6 cedejev ter
prostor za CD predvajalnik so malenkosti,
ki torbi večajo uporabnost, saj lahko med
drugim glasbo z našega predvajalnika poslušamo tudi, ko je torba zaprta. Poleg velikega prostora za sam prenosni računalnik
imamo na voljo še dva prostora za dokumente in en prostor za razne malenkosti.
Madison Avenue II torej ponuja veliko.
Tokrat predstavljene torbe lahko kupimo
pri podjetju Techtrade iz Ljubljane, kjer
se lahko o kakovosti torb prepričamo na
lastne oči.
(P.R.)

Februar 2005

