Спецификация

HP 43.94 cm (17.3") Signature
Slim Topload Case

Тънка, подплатена и
професионално изискана–
чанта HP Signature Slim
Topload за лаптоп до 43,94
см (17,3 инча). Две
основни отделения за
преносим компютър и
таблет, както и
допълнителни джобове.
Специалните екстри
включват аудио порт за
зареждане, отпечатано
чрез топъл печат лого,
цветове в бизнес стил,
както и ухо за закачване
върху куфар с
телескопична дръжка.
Елегантен стил с модерна
опростеност.

Елегантна привлекателност
●
Забележимо по-изтънчен, контурният дизайн на чантата се отличава със
сив цвят меланж и стратегически разположени черни акценти.
Отделенията разкриват изцяло тъмносиния вътрешен дизайн.
Защитени лаптопи и таблети
●
Две пълноразмерни подплатени отделения предоставят място за
преносими компютри до 43,94 см (17,3 инча), както и за таблети. Освен
подплатените стени и разделителя, основата също е подсилена с
уплътнителен материал.
Отделения в отделенията
●
Допълнително място за аксесоари, химикали, телефон и др. е налично в
разнообразните по размер отделения.

Спецификация

HP 43.94 cm (17.3") Signature Slim Topload Case

Съвместимост

Преносими компютри с размер до 17,3 инча (43,94 см)

Размери

без опаковка: 430 x 295 x 40 мм
Опакован: 435 x 300 x 45 мм

Тегло

без опаковка: 0,344 кг
Опакован: 0,42 кг

Гаранция

1 година търговска гаранция на HP

Цвят на продукта

Сиво

Допълнителна
информация

№ на продукт: T0E19AA
UPC/EAN код: 889894408143

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

Куфарче

Продуктът може да се различава от показаните изображения. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Информацията в настоящия документ може да бъде променена без предварително уведомяване. Конкретните
характеристики може да се различават при различните модели. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са
указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този
документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни
грешки или пропуски в съдържанието на настоящото.
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