Dataark

HP 39.62 cm (15.6") SMB
Backpack Case
Legg i. Dra i vei.

På jobb. Hjemme. På farten.
Du er alltid på farten og
enhetene dine reiser med
deg. Du trenger ikke bare en
bæreveske, du trenger å vite
at utstyret er trygt og alltid
klart for action. Både
ryggsekk og veske med
toppåpning, denne vesken
er konstruert for reisende
som deg.

Designet for reising
●
Denne vesken ser ikke bare bra ut. Den gir ekstra beskyttelse for alle de
verdifulle enhetene dine. Og er utformet for enkel og sikker tilgang til alt.
Fullt utstyrt
●
Fra materialene til de inkluderte funksjonene, denne vesken er så robust som
den kan bli. Den har massevis av lommer, robuste håndtak og en avtakbar
skulderstropp.
Sjekk den ut
●
Denne vesken har plass til enhver bærbar PC på opptil 15,6" (diagonalt). Og
med den medfølgende ett års begrensede garantien fra HP, er den en perfekt
match.
Funksjoner:
●
Dedikert rom som beskytter den bærbare PC-en;
●

En intern gjennomgangsport sørger for praktisk tilgang for lading;

●

Oppbevaringslomme i front for mus og strømkabler, samt åpne lommer både
foran og bak;

●

Bær den etter håndtakene eller den polstrede justerbare skulderstroppen;

●

Distinkte lukkestykker som åpner og lukker nylonglidelåser.
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Kompatibilitet

Passer alle bærbare med skjerm på opptil 39,6 cm (15,6") diagonalt

Mål

Pakket ut: 470 x 350 x 180 mm
Pakket: 470 x 350 x 180 mm

Vekt

Pakket ut: 0,97 kg
Pakket: 1,02 kg

Garanti

1-årig HP kommersiell garanti

Tilleggsinformasjon

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

Innhold i esken

Veske

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i
dette dokumentet kan endres uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter
og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil
eller utelatelser.
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