Folha de Dados

HP 39.62 cm (15.6") SMB Topload
Case
Faça a mala. E esteja
sempre preparado.

No trabalho. Em casa. Em
viagem. A sua vida é agitada
e os seus dispositivos
viajam consigo. Por isso,
não precisa apenas de uma
mala, mas sim de ter a
certeza de que os seus
dispositivos estão seguros e
sempre prontos para serem
utilizados. Mala e mochila,
foi desenhada para
verdadeiros nómadas!

Ideal para viagens
●
Esta mala não é só aparência. Também fornece proteção extra para todos os
seus dispositivos. E foi concebida para lhe proporcionar um acesso fácil e
seguro.
Totalmente equipada
●
Desde os materiais, às características, está entre os mais resistentes. E tem
muitas bolsas, pegas resistentes e uma alça amovível.
Tamanho ideal
●
Esta mala tem capacidade para qualquer portátil até 15,6 pol. na diagonal. E
com a garantia limitada HP de um ano, é a escolha acertada.
Funcionalidades:
●
Totalmente almofadada para proteger os seus acessórios;
●

Resistente à água e duradoura;

●

Bolsa de acesso rápido para o seu smartphone;

●

Passagem de cabo de alimentação para armazenamento eficaz da bateria e
acessibilidade à bolsa externa;

●

Inclui uma alça para trólei para um maior conforto quando viaja.

Folha de Dados

HP 39.62 cm (15.6") SMB Topload Case

Compatibilidade

Adequado para notebooks com ecrã até 39,6 cm (15,6 pol.) na diagonal

Dimensões

Fora da caixa: 420 x 320 x 120 mm
Embalado: 420 x 320 x 120 mm

Peso

Fora da caixa: 0,933 kg
Embalado: 0,983 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 1 ano

Informação adicional

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

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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