Adatlap

HP 39.62 cm (15.6") SMB
Backpack Case
Pakoljon be, és már
indulhat is!

Munkában. Otthon.
Útközben. Folyton utazik, és
az eszközeit mindenhová
magával viszi? Ehhez nem
elég egy egyszerű
hordtáska, hiszen fontos,
hogy az eszközei
biztonságban legyenek,
mindig használatra készen.
Ez a hátizsák és felültöltős
táska kifejezetten azok
számára készült, akik
mindig úton vannak.

Utazásra tervezve
●
Ez a táska nem csak esztétikus megjelenésű, hanem extra védelmet is biztosít
értékes eszközei számára. Ráadásul a kialakításának köszönhetően
mindenhez egyszerűen és biztonságosan hozzáférhet.
Kívül-belül funkciókban gazdag
●
Ez a táska minden szempontból megbízható, a felhasznált anyagoktól a
jellemzőkig. Rengeteg zsebbel, tartós fogantyúkkal és levehető vállpánttal
rendelkezik.
Méretre szabva
●
Ez a táska akár 15,6 hüvelykes képátlójú noteszgépek tárolására is alkalmas. A
HP egy éves korlátozott jótállással pedig egyszerűen tökéletes!
Jellemzők:
●
A noteszgépeknek kialakított rekeszben biztonságosan tárolhatja
noteszgépét;
●

A belső töltőkábelnyílás kényelmes hozzáférést biztosít a töltés során;

●

Elülső tárolózseb az egér és a tápkábelek számára, valamint elülső és hátsó
nyitott zsebek;

●

A fogantyúknál fogva vagy a párnázott, állítható vállpánttal is hordozhatja;

●

A nejlon cipzárak egyedi húzófülekkel nyithatók és zárhatók.

Adatlap

HP 39.62 cm (15.6") SMB Backpack Case

Kompatibilitás

Legfeljebb 39,6 cm-es (15,6"-es) képátlójú képernyővel rendelkező noteszgépekhez

Méretek

Kicsomagolva: 470 x 350 x 180 mm
Csomagolva: 470 x 350 x 180 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,97 kg
Csomagolva: 1,02 kg

Garancia

1 éves HP kereskedelmi jótállás

További információ

Termékszám: T0F84AA #ABB
UPC/EAN-kód: 889894410979

A doboz tartalma

Tok

A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a
termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők
további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
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