Folha de Dados

Star Wars™ Special Edition
Sleeve

Ajude a manter o seu
portátil seguro de impactos,
detritos ou qualquer
aproximação da Aliança
Rebelde com uma capa
almofadada adequada para
qualquer batalha no espaço.
Independentemente da sua
localização na galáxia, este
design inspirado no lado
negro é impossível de
ignorar.

Inspirado no lado negro
●
O seu portátil fará uma afirmação poderosa. Com um design influenciado pelo
Império Galáctico dominante, não conseguirá resistir a esta capa Star Wars de
edição especial.
A proteção que apenas o lado negro pode oferecer
●
A Força é forte com esta capa. Uma camada de proteção acolchoada está
integrada em cada centímetro da capa exclusiva Star Wars, para que o seu
portátil esteja preparado para tudo o que a Aliança Rebelde tem planeado.
Refinada nos planetas mais rigorosos
●
Desde a poeira abrasiva de Tatooine às agressões diárias, esta capa foi
concebida para durar com um exterior resistente a riscos e duradouro.

Folha de Dados

Star Wars™ Special Edition Sleeve

Compatibilidade

Adapta-se à maioria dos portáteis até 39,6 cm (15,6 pol.)

Dimensões

Fora da caixa: 290 x 415 x 25 mm
Embalado: 325 x 415 x 30 mm

Peso

Fora da caixa: 0,25 kg
Embalado: 0,33 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 1 ano

Informação adicional

P/N: P3S09AA #ABB
UPC/EAN code: 889894238276

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Capa
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