Datablad

HP 39.62 cm (15.6") SMB
Backpack Case
Packa. Ge dig av.

På jobbet. Hemma. På
resande fot. Du är alltid på
språng, och dina enheter
följer med. En
transportväska är inte allt,
du måste kunna lita på att
dina prylar förvaras tryggt
och alltid är redo att
användas. Den här
toppmatade ryggsäcken är
utformad för flexibla
användare som du.

Designad för ett rörligt liv
●
Denna väska är mycket mer än ett snyggt yttre. Den ger extra skydd för alla
dina värdefulla enheter. Och den har utformats för enkel och säker åtkomst till
allt.
Fullt utrustad
●
I allt från materialen till funktionerna är denna väska så robust den kan bli. Den
har massor av fickor, hållbara handtag och en avtagbar axelrem.
Stor i litet format
●
Den här väskan rymmer bärbara datorer på upp till 15,6 tum. HPs begränsade
ettårsgaranti ingår och gör den till ett riktigt kap.
Funktioner:
●
Specialfack skyddar din bärbara dator;
●

Intern genomföring ger praktisk åtkomst vid laddning;

●

Förvaringsficka fram för mus och strömkablar samt öppna fickor både fram
och bak;

●

Bärs i handtagen eller den vadderade justerbara axelremmen;

●

Nylonblixtlåsen öppnas och stängs med tydliga löpare.

Datablad

HP 39.62 cm (15.6") SMB Backpack Case

Kompatibilitet

Passar bärbara datorer med upp till 39,6 cm (15,6-tums) skärm

Yttermått

Utan emballage: 470 x 350 x 180 mm
Förpackat: 470 x 350 x 180 mm

Vikt

Utan emballage: 0,97 kg
Förpackat: 1,02 kg

Garanti

1 års HP kommersiell garanti

Ytterligare information

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

Medföljer

Väska

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta
dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. Specifika funktioner kan skilja sig mellan olika modeller. De enda
garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna.
Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad
information.
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