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Baggizmo crossbody-tas 
nr. 230-802

Maak kennis met uw Baggizmo

Speciaal ontworpen compartimenten voor een tablet, twee smartphones, sleutels, 
portemonnee, koptelefoon, powerstick en meer.

plaats voor NFC-tag

voor powerstick 
of zonnebril

voor tablet en 
twee smartphones

voor portemonnee

voor meer EDC-items 
(met een klein vakje 
voor visitekaartjes)

vak voor 
koptelefoon

straps voor 
koptelefoon

voor sleutels en 
kleine dingen

een klein draagbandje aan de  
achterkant om de fietshaak aan  
vast te maken



De Baggizmo heeft een NFC-tag geïntegreerd in het bovenste voorvak.
NFC (Near Field Communication) is een draadloze technologie, die de overdracht 
van gegevens zoals teksten of nummers mogelijk maakt.

Ga naar getbaggizmo.com/welcome om uw NFC te configureren

Op de gewatteerde schouderband zit een vakje voor een koptelefoon.
Het helpt om te vermijden, dat uw kabels in de war raken, terwijl u uw hoofdtele-
foon zo dicht bij u is als u nodig heeft, als u zit, loopt of rijdt.

Tussen de compartimenten bevinden zich speciaal op maat gemaakte 
(verborgen) doorgangen waarmee het opladen van een tablet met een 
powerstick of het aansluiten van een koptelefoon op een telefoon 
mogelijk is.

vak voor 
koptelefoon straps voor koptelefoon

doorgang voor 
powerstick kabel

doorgangen voor koptelefoon 
en powerstick kabel
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