Folha de Dados

HP 39.62 cm (15.6") Women
Premium Tote Milano Black

Complemente o seu estilo
clássico com uma
sofisticada mala que tem
espaço para toda a sua
tecnologia, incluindo um
compartimento para um
portátil de até 39,62 cm
(15,6 pol.) na diagonal. Esta
mala foi desenhada para
manter a forma e a
funcionalidade em perfeita
harmonia.

Pura elegância
●
O tecido de sarja com textura, os adereços em bronze polido e as alças de
couro genuíno combinam entre si para um visual elegante.
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Design funcional
●
Desde o seu bolso exterior de acesso fácil e alça de ombro removível, até ao
seu fundo reforçado e compartimento para pastas de arquivo, todos os
detalhes foram pensados para proporcionar-lhe uma experiência de
transporte excecional.
Proteção perfeita
●
Leve o seu portátil para qualquer lugar sem se preocupar com nada. Um
compartimento com revestimento almofadado resistente mantém o seu
portátil protegido ao longo do dia.

Folha de Dados

HP 39.62 cm (15.6") Women Premium Tote Milano Black

Compatibilidade

Compatível com portáteis de até 39,62 cm (15,6 pol.).

Dimensões

Fora da caixa: 425 X 305 X 127 mm
Embalado: 425 X 305 X 127 mm

Peso

Fora da caixa: 0,9 kg
Embalado: 1,1 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 1 ano

Cor do Produto

Preto

Informação adicional

P/N: T7B38AA #ABB
UPC/EAN code: 889894670014

Conteúdo da embalagem

Mala
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As pegas e a alça são fabricadas a partir de couro curtido com revestimento de poliuretano.
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