Veri sayfası

HP 39.62 cm (15.6") SMB Topload
Case
Doldurun. Yola koyulun.

İşte. Evde. Yolda. Hareket
halindeyken aygıtlarınızı da
yanınızda taşımak istersiniz.
İhtiyacınız olan yalnızca
aygıtlarınızı taşımayı
sağlayan bir çanta değildir;
çantanızın güvenli ve her
zaman harekete hazır
olması da gerekir. Üstten
açılabilir bu sırt çantası, sizin
gibi yol savaşçıları
düşünülerek tasarlanmıştır.

Yol için tasarlanmıştır
●
Bu çanta, iyi bir görünüşten daha fazlasını sunar. Değerli aygıtlarınız için ek
koruma sağlar. Ayrıca tüm eşyalarınıza kolay ve güvenli bir şekilde erişmenizi
sağlar.
Tam donanımlı
●
Bu çanta, kullanılan materyallerden ürünle birlikte sunulan özelliklere kadar her
şeyiyle sağlamdır. Çok sayıda cebin yanı sıra dayanıklı saplara ve çıkarılabilir
omuz askısına sahiptir.
Daha büyük
●
Bu çantaya 15,6'' diyagonal boyuta kadar olan dizüstü bilgisayarlar sığar.
Ürünle sunulan HP Bir Yıllık Sınırlı Garantiyle birlikte, bu çanta sizin için en
uygun üründür.
Özellikler:
●
En önemli şeylerinizi korumak için dolgu desteklidir;
●

Suya dirençli ve dayanıklı;

●

Akıllı telefonunuz için hızlı erişim cebi;

●

Daha verimli pil depolama ve dış cepten erişim olanağı sağlayan güç kablosu;

●

Taşıma kolaylığı sağlamak için valize takma askısına sahiptir.
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Uyumluluk

39,6 cm'ye (15,6 inç) kadar çapraz ekranlı her dizüstü için uygundur

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 420 x 320 x 120 mm
Paketli: 420 x 320 x 120 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,933 kg
Paketli: 0,983 kg

Garanti

1 yıllık HP Ticari Garantisi

Ek bilgiler

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

Kutudakiler

Çanta

Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan
değiştirilebilir. Belirli özellikler modelden modele farklılık gösterebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve
hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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