Folha de Dados

HP 43.94 cm (17.3") Signature
Slim Topload Case

Fina, acolchoada e com um
toque profissional - a Mala
para Portátil HP Signature
de 43,94 cm (17,3 pol.).
Duas bolsas principais
acolchoadas para um
portátil e um tablet e ainda
bolsas extra. As
características especiais
incluem uma porta de áudio
e carregamento, logótipo
impresso em película
plástica rígida, cores de
inspiração executiva e
espaço para passagem de
pega de trolley. Estilo metro
chic com simplicidade
moderna.

Encanto metro chic
●
Visivelmente elegante, o design da mala distingue-se por um exterior cinzento
mesclado e detalhes em preto cuidadosamente pensados. As bolsas revelam
um interior em azul marinho.
Portáteis e tablets protegidos
●
As duas bolsas grandes e totalmente acolchoadas asseguram o
armazenamento para portáteis até 43,94 cm (17,3 pol.) e, separadamente,
para tablets. Para além da parede e divisória acolchoadas, a base também é
reforçada com acolchoamento.
Bolsas dentro de bolsas
●
Armazenamento adicional para acessórios, canetas, telefone, etc. disponível
nos vários compartimentos de diversos tamanhos.

Folha de Dados

HP 43.94 cm (17.3") Signature Slim Topload Case

Compatibilidade

Portáteis até 43,94 cm (17,3 pol.)

Dimensões

Fora da caixa: 430 x 295 x 40 mm
Embalado: 435 x 300 x 45 mm

Peso

Fora da caixa: 0,344 kg
Embalado: 0,42 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 1 ano

Cor do Produto

Cinzento

Informação adicional

P/N: T0E19AA
UPC/EAN code: 889894408143

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Estojo

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações
contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do
modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição
de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
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