Спецификация

HP 35.6 cm (14'') Spectre Slim
Topload Black

Когато денят може да ви
отведе навсякъде, чантата
ви трябва не само да
изглежда красиво.
Красива изработка и
функционална
организация се
комбинират за
първокласно изживяване.
От неочаквани
метеорологични условия
до завистливи
наблюдатели, вашият
преносим компютър
разполага с цялата
необходима защита.
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Изящна изработка
●
Акцентите от истинска кожа, черният найлонов материал с диагонална
сплитка и луксозните медни детайли оставят трайно впечатление за
изисканост.
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Луксозен завършек
●
Луксозно медно покритие придава на функционалните метални акценти
съвременна изисканост.
Забележителна защита
●
Гладката вътрешна материя от микро велур и издръжливото външно
покритие помагат за предпазване от надрасквания, дъжд и разливания.
Функции
●
Модно елегантна, но въпреки това с място за преносим компютър с
диагонал до 35,6 см (14 инча).
●

Вземете всичко необходимо на път с множество външни и вътрешни
джобове.

●

Вземете я с вас на път благодарение на откачащата се презрамка и
удобните дръжки.

●

Бъдете спокойни със стандартната едногодишна ограничена гаранция на
HP.

Спецификация

HP 35.6 cm (14'') Spectre Slim Topload Black

Съвместимост

Подходящ за повечето преносими компютри до 35,6 см (14 инча).

Размери

без опаковка: 271 x 378 x 50 мм

Тегло

без опаковка: 0,99 кг

Гаранция

1 година търговска гаранция на HP

Допълнителна
информация

№ на продукт: W5T45AA #ABB
UPC/EAN код: 889899481165

Какво има в кутията

Калъф

Красива изработка и функционална организация се комбинират за първокласна защита.
Продуктът е изработен от 90% цепена кожа, 10% покрити с полиуретан кожени акценти и външно найлоново покритие с диагонална сплитка и
вътрешност от микрофибър.
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Продуктът може да се различава от показаните изображения. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Информацията в
настоящия документ може да бъде променяна без предварително уведомяване. Единствените гаранции за продуктите и
услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо,
съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически
или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия документ.
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