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Seriously secure
Arm yourself against electronic pick-pocketing with the RFID-shielded pocket. Deter tampering
and access to your notebook with the lockable1 double-teeth zipper.

Realmente seguro

Arme-se contra a fraude eletrônica com o bolso protegido contra RFID. Detenha a adulteração e
Never lose your bag again
acesso ao seu notebook com o fecho de dentes duplos com trava.
Track your bag and belongings with an optional tracking device2, which fits neatly into a discrete
pocket and enables device tracking from your phone through a Bluetooth® connection.
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Tudo em um só lugar

1. Lock sold separately.
2. Tracking device sold separately and requires
Android™ or iPhone® and Bluetooth®.
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O conforto é a chave
1

Trava vendida separadamente.

2

Dispositivo de rastreamento vendido
separadamente e requer Android ™ ou
iPhone® e Bluetooth®.

Use a bolsa cruzada no peito para manter as suas mãos livres, ou carregue na mão usando
a alça simples. O seu deslocamento e as suas viagens ficam mais fáceis do que nunca com o
compartimento que se encaixa sobre a alça da maioria das malas com rodinhas.
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Especificações

Mochila HP Executive 17.3” Midnight
HP Executive
17.3 Midnight Backpack

Model number

1KM17AA

Número do modelo

1KM17AA

Dimensões

12,20 in x 16,92 in x 4,92 pol. (31 cm x 43 cm x 12,5 cm)

Peso

1,98 lbs (0,90 kg)

Dimensions
Weight
Country of origin

País de origem

12.20 in x 16.92 in x 4.92 in (31 cm x 43 cm x 12.5 cm)

1.98 lbs (0.90 kg)
China

China
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