Specifikace

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

Ať se v průběhu dne vydáte
kamkoli, vaše brašna by
měla být víc než jen pastvou
pro oči. Překrásné
zpracování a funkční
organizace spolu se
špičkovou praktičností. Od
nevyzpytatelného počasí po
závistivé pohledy – váš
přenosný počítač bude mít
veškerou potřebnou
ochranu.
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Překrásné zpracování
●
Doplňky z pravé kůže, texturovaný černý nylonový kepr a luxusně vypadající
prvky s měděným nádechem nikoho nenechají chladným.
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Prémiové povrchové provedení
●
Prémiový povrch v měděné barvě dodává funkčním prvkům moderní vzhled.
Výjimečná ochrana
●
Vnitřek polstrovaný hladkým mikroplyšem a odolný vnějšek chránící před
poškrábáním, deštěm a rozlitými tekutinami.
Funkce
●
Moderně elegantní a přesto prostorná brašna pro přenosné počítače o velikosti
až 35,6 cm (14").
●

S řadou vnitřních a vnějších kapes s sebou snadno vezmete vše potřebné.

●

Odnímatelný ramenní popruh a pohodlné rukojeti nabízejí vysoký cestovní
komfort.

●

Standardní jednoletá omezená záruka HP vám poskytne klid na práci.
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Kompatibilita

Vhodné pro většinu přenosných počítačů o velikosti až 35,6 cm (14").

Rozměry

Bez obalu: 271 x 378 x 50 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,99 kg

Záruka

Jednoletá komerční záruka HP

Další informace

P/N: W5T45AA #ABB
Kód UPC/EAN: 889899481165

Co je obsaženo v krabici

Obal
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Překrásné zpracování a funkční organizace spolu s prvotřídní ochranou.
Výrobek obsahuje 90 % štípané kůže a 10 % polyuretanem potažených kožených doplňků; vnější strana z nylonového kepru s vnitřní výstelkou z mikrovlákna.
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