Спецификация

HP 39.62 cm (15.6") SMB
Backpack Case
Напълнете. Потеглете.

На работното място. У
дома. В движение. Винаги
сте в движение, а
устройствата ви пътуват с
вас. Не ви трябва просто
чанта за носене, а
увереност, че техниката ви
е защитена и винаги
готова за действие.
Раница и сак с горно
отваряне в едно – тази
чанта е създадена за
пътешественици като вас.

Създадена за път
●
Тази чанта не само изглежда добре. Тя предоставя допълнителна защита
за всичките ви ценни устройства. И освен това е създадена за лесен,
сигурен достъп до всичко.
Напълно оборудвана
●
Тази чанта е сред най-здравите – от материалите до включените функции.
Тя има много джобове, издръжливи дръжки и презрамка, която може да
се сваля.
Премерена
●
Тази чанта може да побере всеки преносим компютър с диагонал до 15,6
инча. А с включената едногодишна ограничена гаранция на HP тя е
перфектното допълнение.
Функции:
●
Специално отделение, предпазващо преносимия ви компютър;
●

Вътрешен преходен отвор, който предоставя удобен достъп за
презареждане;

●

Преден джоб за съхранение на мишка и захранващи кабели и джобове
без закопчаване отпред и отзад;

●

С дръжки и регулируема подплатена презрамка за носене на рамо;

●

Отличителни висулки за отваряне и затваряне на циповете.

Спецификация

HP 39.62 cm (15.6") SMB Backpack Case

Съвместимост

Подходящ е за преносими компютри с екран с диагонал до 39,6 см (15,6 инча)

Размери

без опаковка: 470 x 350 x 180 мм
Опакован: 470 x 350 x 180 мм

Тегло

без опаковка: 0,97 кг
Опакован: 1,02 кг

Гаранция

1 година търговска гаранция на HP

Допълнителна
информация

№ на продукт: T0F84AA #ABB
UPC/EAN код: 889894410979

Какво има в кутията

Куфарче
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