Dataark

HP 39.62 cm (15.6") SMB Topload
Case
Pak tasken. Tag afsted.

På arbejde. Hjemme. På
farten. Du er altid på farten,
og dine enheder følger med.
Du har ikke bare brug for en
taske, du har brug for at
vide, at dit udstyr er
beskyttet og altid lige ved
hånden. Rygsæk med
åbning foroven – denne
rygsæk er designet til
eventyrere på farten.

Designet til at have med på farten
●
Denne taske kan meget mere end bare se godt ud. Du får ekstra beskyttelse til
alle dine værdifulde enheder. Og den er designet, så du nemt og sikkert har
adgang til det hele.
Fuldt udstyret
●
Taskens materialer og funktioner gør den til den meste robuste af sin slags.
Den har masser af lommer, holdbare håndtag og en aftagelig skulderrem.
Størrelsen gør forskellen
●
Denne taske passer til alle bærbare pc'er med en skærmstørrelse på op til
15,6". Og med den medfølgende begrænsede HP-garanti på 1 år er det den
perfekte løsning.
Funktioner:
●
Fuldt polstret, så dit vigtigste udstyr er beskyttet;
●

Vandfast og holdbar;

●

Lomme med nem adgang til din smartphone;

●

Hul til strømledning, effektiv batteriopbevaring og adgang til de ydre lommer;

●

Kan fastgøres på en trolley, når du er på farten.

Dataark

HP 39.62 cm (15.6") SMB Topload Case

Kompatibilitet

Passer til notebook-pc'er med skærmstørrelse op til 39,6 cm (15,6") (diagonalt)

Mål

Udpakket: 420 x 320 x 120 mm
Pakket: 420 x 320 x 120 mm

Vægt

Udpakket: 0,933 kg
Pakket: 0,983 kg

Garanti

HP's 1-års garanti

Yderligere oplysninger

P/N: T0F83AA #ABB
UPC/EAN code: 889894410962

Kassens indhold

Taske
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