Folha de Dados

HP 35.56 cm (14") Women Canvas
Tote Black

Ao combinar funcionalidade
e estilo, esta Mala de lona
HP de 35,56 cm (14 pol.)
apresenta um visual
fantástico e protege os seus
acessórios essenciais,
simplificando o seu dia a
dia. O complemento
perfeito para uma vida em
constante movimento, esta
mala mantém todos os
seus dispositivos protegidos
e seguros e confere-lhe um
visual elegante enquanto
encara o seu dia a dia com
estilo.

A sua mala ideal
●
Com um incrível espaço para guardar todos os seus acessórios essenciais e um
exterior em lona duradouro, tenha tudo à mão nas suas deslocações diárias.
Desenhada a pensar em si
●
O fecho de correr, as alças duradouras e o prático bolso para acessórios
permitem que esteja sempre preparada para encarar o seu dia a dia.
Fiabilidade HP
●
Desenhada para acompanhá-la, esta mala possui uma garantia limitada de um
ano, para que possa levá-la consigo todos os dias.

Folha de Dados

HP 35.56 cm (14") Women Canvas Tote Black

Compatibilidade

Compatível com portáteis de até 35,56 cm (14 pol.).

Dimensões

Fora da caixa: 420 x 140 x 320 mm
Embalado: 420 x 140 x 320 mm

Peso

Fora da caixa: 0,51 kg
Embalado: 0,72 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 1 ano

Cor do Produto

Preto

Informação adicional

P/N: V1M56AA #ABB
UPC/EAN code: 889894868992

Conteúdo da embalagem

Mala
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