Φύλλο δεδομένων

HP 39.62 cm (15.6") SMB
Backpack Case
Τοποθετήστε τις
συσκευές σας. Ξεκινήστε.

Στο γραφείο. Στο σπίτι. Στις
μετακινήσεις σας.
Βρίσκεστε συνεχώς καθ'
οδόν και έχετε πάντα μαζί
σας τις συσκευές σας. Δεν
χρειάζεστε απλά μια
τσάντα μεταφοράς. Θέλετε
να είστε βέβαιοι ότι ο
εξοπλισμός σας είναι
ασφαλής και έτοιμος για
χρήση ανά πάσα στιγμή.
Λειτουργώντας ταυτόχρονα
ως σακίδιο πλάτης και ως
τσάντα που ανοίγει από την
επάνω πλευρά, αυτό το
αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί
ειδικά για όσους
μετακινούνται συνεχώς.

Ειδική σχεδίαση για εύκολη μεταφορά
●
Αυτή η τσάντα διαθέτει πολλά περισσότερα από μια ωραία εμφάνιση.
Παρέχει πρόσθετη προστασία για όλες τις πολύτιμες συσκευές σας. Επιπλέον,
έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να σας εξασφαλίζει εύκολη και ασφαλή πρόσβαση
στα πάντα.
Πλήρης εξοπλισμός
●
Από τα υλικά μέχρι τα χαρακτηριστικά της, αυτή η τσάντα έχει σχεδιαστεί για
να είναι όσο το δυνατόν πιο ανθεκτική. Διαθέτει πολλές θήκες, ανθεκτικές
λαβές και ένα αφαιρούμενο λουρί ώμου.
Προσαρμοζόμενο μέγεθος
●
Αυτή η τσάντα είναι κατάλληλη για κάθε φορητό υπολογιστή έως 15,6''. Και
χάρη στην παρεχόμενη περιορισμένη εγγύηση ενός έτους της ΗΡ, είναι η
ιδανική επιλογή.
Διαθέτει:
●
Ξεχωριστή θήκη για την προστασία του φορητού σας υπολογιστή.
●

Εσωτερικό άνοιγμα για πρακτική επαναφόρτιση.

●

Μπροστινή θέση αποθήκευσης για το ποντίκι και το καλώδιο τροφοδοσίας
και επιπρόσθετες μπροστινές και πίσω θήκες.

●

Πρακτικές λαβές και επενδυμένο, ρυθμιζόμενο λουρί ώμου.

●

Ιδιαίτερα νάιλον φερμουάρ για άνοιγμα και κλείσιμο.

Φύλλο δεδομένων

HP 39.62 cm (15.6") SMB Backpack Case

Συμβατότητα

Για φορητούς υπολογιστές με οθόνη έως 39,6 cm (15,6")

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 470 x 350 x 180 mm
Συσκευασμένο: 470 x 350 x 180 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,97 kg
Συσκευασμένο: 1,02 kg

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 1 έτους

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Περιεχόμενα συσκευασίας

Θήκη

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε
μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η
HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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