Specifikace

HP 39.62 cm (15.6") SMB
Backpack Case
Naložte vše potřebné.
Vyrazte na cestu.

V práci. Doma. Na cestách.
Vezměte si svá zařízení bez
obav vždy a všude s sebou.
Již nepotřebujete žádné
přepravní pouzdro, stačí
pouze vědět, že vaše
pracovní nástroje jsou v
bezpečí a vždy připraveny k
použití. Batoh a brašna s
horním otvorem – tato
taška byla navržena pro
náruživé cestovatele, jako
jste vy.

Navrženo pro cestování
●
Tato brašna nenabízí pouze skvělý vzhled. Poskytuje vysokou ochranu pro
všechna vaše cenná zařízení. A umožňuje snadný a bezpečný přístup ke všem
uloženým položkám.
Plně vybavená
●
Od použitých materiálů až po vlastní funkce – tato brašna se vyznačuje stejnou
odolností a spolehlivostí. Nabízí řadu kapes, robustní rukojeti a odnímatelný
ramenní popruh.
Přesvědčte se o její velikosti
●
Tato brašna pojme notebooky s úhlopříčkou až 15,6". A s jednoletou
omezenou zárukou HP je vskutku perfektní volbou.
Hlavní znaky:
●
Vyhrazená přihrádka na notebook k zajištění vysoké ochrany;
●

Vnitřní otvor pro pohodlný přístup k nabíjení;

●

Přední kapsa pro uložení myši a napájecích kabelů plus zásuvné kapsy vpředu
a vzadu;

●

Komfortní rukojeti nebo polstrovaný nastavitelný ramenní popruh;

●

Osobité jezdce pro otevírání a zavírání nylonových zipů.

Specifikace

HP 39.62 cm (15.6") SMB Backpack Case

Kompatibilita

Pro notebooky s úhlopříčkou obrazovky až 39,6 cm (15,6")

Rozměry

Bez obalu: 470 x 350 x 180 mm
Balení: 470 x 350 x 180 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,97 kg
Balení: 1,02 kg

Záruka

Jednoletá komerční záruka HP

Další informace

P/N: T0F84AA #ABB
Kód UPC/EAN: 889894410979

Co je obsaženo v krabici

Brašna

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na
produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby.
Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční
chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
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