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1. Lock sold separately.
2. Tracking device sold separately and requires
Android™ or iPhone® and Bluetooth®.
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Trava vendida separadamente.

2

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

Estojo para transporte HP Executive 15.6 Midnight Top

HP Executive 15.6 Midnight Top Load

Model number

1KM15AA

Número doDimensions
modelo

1KM15AA

DimensõesWeight

1.98
12,20 pol. x 16,92 pol. x 4,92
pol.lbs
(31(0.90
cm x kg)
43 cm x 12,5 cm)

Peso

1,98 lb (0,90 kg)

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)
China

China
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