Dataark

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

Din taske skal kunne mere
end bare pynte, når du ikke
altid ved, hvad dagen
bringer. Smukt håndværk
og funktionel organisering,
der samlet giver en
førsteklasses oplevelse. Din
bærbare pc er beskyttet
uanset vejrforholdene eller
om nogen sender
misundelige blikke.
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Smukt udformet
●
Detaljer i ægte læder, sort materiale i nylontwill med struktur og funktionelle
dele med kobberfinish giver et stilfuldt indtryk.
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En fantastisk finish
●
En fantastisk kobberfinish giver funktionelle dele en moderne stil.
Enestående beskyttelse
●
Glat syntetisk ruskind indvendig og et holdbart ydre beskytter den mod ridser,
regn og væskespild.
Funktioner
●
Moderigtig og elegant og har samtidig plads til en bærbar pc på op til 35,6 cm
(14").
●

Tag dit liv med på farten – adskillige udvendige og indvendige lommer.

●

Tag den med på farten – den har en aftagelig skulderrem og komfortable
håndtag.

●

Med en begrænset HP-standardgaranti på 1 år kan du have ro i sindet.
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HP 35.6 cm (14'') Spectre Slim Topload Black

Kompatibilitet

Passer til de fleste bærbare pc'er på op til 35,6 cm (14").

Mål

Udpakket: 271 x 378 x 50 mm

Vægt

Udpakket: 0,99 kg

Garanti

HP's 1-års garanti

Yderligere oplysninger

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

Kassens indhold

Etui

1
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Smukt håndværk og funktionel organisering, der samlet giver førsteklasses beskyttelse.
Produktet er fremstillet i 90 % spalt læder, med 10 % detaljer i polyuretanbeklædt læder, nylontwill og med mikrofiber på indersiden.

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med
produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller
redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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