Karta produktu

HP 39.62 cm (15.6") SMB Topload
Case
Zapakuj. Ruszaj w drogę.

W pracy. W domu. W
podróży. Jesteś ciągle w
ruchu, a twoje urządzenia
podróżują z tobą.
Potrzebujesz torby nie tylko
do noszenia, ale również do
ochrony swoich urządzeń,
dzięki czemu zawsze będą
gotowe do działania. Ta
łącząca w sobie plecak i
walizkę torba została
zaprojektowana z myślą o
osobach, które często
podróżują – tak jak ty.

Zaprojektowana z myślą o podróżach
●
Ta torba to coś więcej niż tylko stylowy wygląd. Zapewnia dodatkową ochronę
cennych urządzeń. Ponadto zaprojektowano ją w sposób umożliwiający łatwy i
bezpieczny dostęp do zawartości.
W pełni wyposażona
●
Zastosowane materiały i różnorodne funkcje sprawiają, że ta torba jest
niezwykle solidna. Ma wiele kieszeni, trwałe uchwyty i odpinany pasek na
ramię.
Powiększ ją
●
Torba może pomieścić dowolny notebook o przekątnej do 15,6″ i jest objęta
roczną ograniczoną gwarancją HP – to doskonały wybór!
Cechy:
●
W pełni wyściełana, aby chronić komputer i akcesoria;
●

Wodoszczelna i wytrzymała;

●

Szybko dostępna kieszeń na smartfona;

●

Otwór na przewód zasilający do łatwego przechowywania akumulatora i łatwo
dostępna kieszeń zewnętrzna.

●

Z uchwytem i kółkami, które zapewniają wygodę w podróży.

Karta produktu

HP 39.62 cm (15.6") SMB Topload Case

Zgodność

Do notebooków z ekranem o przekątnej do 39,6 cm (15,6")

Wymiary

Z opakowania: 420 × 320 × 120 mm
Zapakowane: 420 × 320 × 120 mm

Waga

Z opakowania: 0,933 kg
Zapakowane: 0,983 kg

Gwarancja

Roczna gwarancja komercyjna HP

Informacje dodatkowe

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

Zawartość opakowania

Futerał

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie
może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie.
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