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HP Executive 14.1 Midnight Slim Top Load

O seu companheiro de viagem elegante, seguro e compacto
Your sleek,
secure,
compact da
travel
Mantenha
o conteúdo
sua companion
bolsa seguro no seu trajeto diário
com o estojo para transporte HP Executive 14.1” Midnight Slim
Keep your bag’s contents safe on your daily commute with the
Top na nova e elegante cor preto Midnight. Possui um
HP Executive 14.1” Midnight Slim Top Load in stylish midnight
compartimento para notebook com fecho e zíper duplo,
black. It has a lockable1, double-teeth zippered notebook
compartimento RFID seguro para sua ID e um bolso discreto
compartment, secure RFID pocket to safeguard your ID,
2 and a
para o dispositivo de rastreamento opcional.
2
discrete pocket for an optional tracking device.
Seriously secure
Realmente seguro
Arm yourself
againstcontra
electronic
pick-pocketing
RFID-shielded
Arme-se
a fraude
eletrônicawith
comthe
o bolso
protegidopocket.
contra Deter
RFID. tampering
Detenha a adulteração e
and access to your notebook with the lockable1 double-teeth zipper.
acesso ao seu notebook com o fecho de dentes duplos com trava.

1. Lock sold separately.

Never lose your bag again
Nunca mais perca a sua bolsa
Keep track of your bag and belongings with an optional tracking device2, which fits neatly into a
Acompanhe
sua bolsa
os seus from
pertences
com um
dispositivo
de rastreamento
opcional2, que
discrete pocket
and enables
deviceetracking
your phone
through
a Bluetooth®
connection.
se encaixa perfeitamente em um bolso discreto e permite o rastreamento do dispositivo a partir
doroomy
seu telefone
com
uma conexão
Bluetooth®.
Surprisingly
for your
everyday
essentials

Carry your notebook 3 up to 14.1” diagonal, tablet, phone, papers, and more with a padded
Surpreendentemente
asand
suas
necessidades
compartment
and plenty of pockets. espaçoso
The top zip para
closure
exterior
pocket givediárias
you easy
3
Carregue
o seu
de até 14.1” diagonal, tablet, telefone, documentos e muito mais
access to the
items you
usenotebook
most.
com o compartimento acolchoado e cheio de bolsos. O fechamento superior com zíper e o
3. Fits 14.1” diagonal screen
compartimento
da aba externa oferecem acesso fácil aos itens que você mais usa.
Comfort
is
key
notebooks up to a thickness of 0.7”
(17 mm).
Wear
the
bag
across
your
chest
and keep your hands free, or carry by hand with the double
1
Trava vendida separadamente.
andétraveling
O conforto
a chave are easier than ever with a luggage pass-through that fits
2
Dispositivo de rastreamento vendido 		 handles. Commuting
over the handle
mostcruzada
rolling suitcases.
Use aofbolsa
no peito e mantenha as suas mãos livres, ou carregue na mão usando
separadamente e requer Android ™ ou
iPhone® e Bluetooth®.
as
alças
duplas.
O
seu
deslocamento e as suas viagens ficam mais fáceis do que nunca com o
3
Adapta-se a notebooks de tela diagonal de
compartimento
que
se
encaixa sobre a alça da maioria das malas com rodinhas.
14,1" até uma espessura de 0,7" (17 mm).
2. Tracking device sold separately and
requires Android™ or iPhone® and
Bluetooth®.
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Número da peça

1WM82AA

Dimensões

14,17 x 14,17 x 2,16 pol. (36 x 36 x 5,5 cm)

Peso

1,50 lb (0,680 kg)

Part number

País de origem
Dimensions

China

1WM82AA
14.17 x 14.17 x 2.16 in (36 x 36 x 5.5 cm)

Weight

1.50 lb (0.680 kg)

Country of Origin

China
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