Datasheet

HP 39.62 cm (15.6") SMB
Backpack Case
Pak in. Stap op.

Op het werk. Thuis.
Onderweg. Je bent altijd
onderweg en je devices
gaan mee. Je wilt niet
zomaar een tas, maar een
waarin je bezittingen veilig
en gebruiksklaar zijn. Deze
rugtas annex toploadtas is
speciaal ontworpen voor
mensen die altijd onderweg
zijn.

Ideaal voor onderweg
●
Deze tas ziet er niet alleen goed uit. Hij biedt maximale bescherming voor al je
waardevolle devices. Alles is gemakkelijk en veilig bereikbaar.
Echt compleet
●
Door de gebruikte materialen en zijn eigenschappen is dit een bijzonder
robuuste tas. Hij heeft veel vakken, stevige handgrepen en een afneembare
schouderband.
Groot formaat
●
De tas biedt plaats aan elke notebook tot 15,6 inch diagonaal. Met één jaar HP
garantie is dit de perfecte keus.
Kenmerken:
●
Speciaal notebookvak ter bescherming van je notebook;
●

Opening in de buitenwand om notebook in de tas op te kunnen laden;

●

Bergvak aan de voorzijde voor de muis en de voedingskabels en steekvakken
aan de voor- en achterzijde;

●

Draag de tas aan de handvatten of de verstelbare gevoerde schouderband;

●

Opvallende ritsrunners om de nylon ritsen te openen en te sluiten.
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HP 39.62 cm (15.6") SMB Backpack Case

Compatibiliteit

Geschikt voor notebooks met een scherm tot 39,6 cm (15,6 inch) diagonaal

Afmetingen

Zonder verpakking: 470 x 350 x 180 mm
In verpakking: 470 x 350 x 180 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 0,97 kg
In verpakking: 1,02 kg

Garantie

1 jaar HP commerciële garantie

Extra informatie

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

Meegeleverd in de doos

Tas

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model
variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services.
Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere
fouten of omissies in dit materiaal.
11/15

