Φύλλο δεδομένων

HP 43.94 cm (17.3") Signature
Slim Topload Case

Λεπτή, ενισχυμένη με
επένδυση και
εκλεπτυσμένη – Τσάντα HP
Signature Slim Topload
43,94 cm (17,3"). Δύο
κύριες θήκες με επένδυση
για φορητό υπολογιστή και
tablet, και επιπλέον τσέπες
σε όλο το εσωτερικό της.
Τα ειδικά χαρακτηριστικά
περιλαμβάνουν θύρα ήχου
φόρτισης, ασημί
αποτυπωμένο λογότυπο,
σκούρα χρώματα που
προσδίδουν κύρος και
λουρί για εύκολη
μεταφορά. Κομψό στυλ και
μοντέρνα απλότητα.

Κομψή γοητεία
●
Σαφώς ανανεωμένη, η σχεδίαση της τσάντας ξεχωρίζει με το γκρι χρώμα στο
εξωτερικό και τις μαύρες λεπτομέρειες στο περίγραμμα. Οι τσέπες έχουν
όλες βαθύ μπλε χρώμα στο εσωτερικό τους.
Προστατεύστε φορητό υπολογιστή και tablet
●
Οι δύο θέσεις πλήρους μεγέθους με επένδυση προσφέρουν θήκη για
φορητούς υπολογιστές έως 43,94 cm (17,3") και ξεχωριστή θήκη για tablet.
Εκτός από τα τοιχώματα και τα διαχωριστικά, επένδυση διαθέτει και η βάση
της τσάντας.
Θήκες μέσα στις θήκες
●
Επιπλέον αποθηκευτικός χώρος για αξεσουάρ, στυλό, τηλέφωνο, κ.λπ. σε
θήκες διαφόρων μεγεθών.
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Συμβατότητα

Φορητοί υπολογιστές έως 17,3 ίντσες (43,94 cm)

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 430 x 295 x 40 mm
Συσκευασμένο: 435 x 300 x 45 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,344 kg
Συσκευασμένο: 0,42 kg

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 1 έτους

Χρώμα προϊόντος

Γκρι

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: T0E19AA
UPC/EAN code: 889894408143

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Θήκη

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε
μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η
HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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