Fişă tehnică

HP 39.62 cm (15.6") SMB
Backpack Case
O poți umple Şi pornești.

La lucru. Acasă. În
deplasare. Ești mereu în
mişcare şi dispozitivele
călătoresc cu tine. Nu ai
nevoie doar de o geantă de
transport, trebuie să știi că
echipamentul este sigur şi
întotdeauna gata de
acţiune. Rucsac şi geantă cu
deschidere superioară în
acelaşi timp, pentru voiajori
activi ca tine.

Concepută pentru călătorii
●
Această geantă face faţă la drum şi arată şi bine. Oferă un plus de protecţie
pentru toate dispozitivele valoroase. Şi este concepută pentru acces simplu şi
sigur la orice.
Complet echipată
●
De la materiale până la caracteristicile incluse, această geantă este foarte
robustă. Are o mulţime de buzunare, mânere durabile şi o curea de umăr
detaşabilă.
O poți proba
●
Această geantă poate găzdui orice notebook cu diagonală de până la 15,6". Şi
beneficiind de un an de garanţie limitată HP inclusă, îți vine perfect.
Caracteristici:
●
Compartiment dedicat pentru protejarea notebook-ului;
●

Orificiu interior de trecere, care oferă acces comod pentru reîncărcare;

●

Buzunar frontal pentru mouse şi cabluri de alimentare şi buzunare utile în faţă
şi în spate;

●

Mâner şi curea de umăr căptuşită reglabilă;

●

Urechi distinctive pentru deschiderea/închiderea fermoarelor de nailon.
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Compatibilitate

Se potriveşte la computere portabile cu diagonala ecranului de până la 39,6 cm (15,6")

Dimensiuni

Despachetat: 470 x 350 x 180 mm
Împachetat: 470 x 350 x 180 mm

Greutate

Despachetat: 0,97 kg
Împachetat: 1,02 kg

Garanţie

Garanţie comercială HP de 1 an

Informaţii suplimentare

număr produs: T0F84AA #ABB
Cod UPC/EAN: 889894410979

Ce se găseşte în cutie

Geantă

Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute în
acest document se pot modifica fără înştiinţare prealabilă. Anumite caracteristici pot varia de la model la model. Singurele garanţii
pentru produsele şi serviciile HP sunt specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic
din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru
erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din documentaţia de faţă.
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