Φύλλο δεδομένων

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

Όταν η μέρα μπορεί να σας
οδηγήσει οπουδήποτε, η
τσάντα σας δεν πρέπει να
είναι μόνο όμορφη.
Συνδυασμός όμορφης
κατασκευής και
λειτουργικής οργάνωσης
για κορυφαία εμπειρία. Από
τις αναπάντεχες καιρικές
συνθήκες έως τα
ζηλόφθονα βλέμματα, ο
φορητός υπολογιστής σας
έχει όλη την προστασία που
χρειάζεται.
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Πανέμορφη κατασκευή
●
Οι λεπτομέρειες από γνήσιο δέρμα, το ανάγλυφο μαύρο νάιλον διαγωνάλ και
το πολυτελές χάλκινο υλικό δίνουν μια εντύπωση κομψότητας.
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Κορυφαίο φινίρισμα
●
Το κορυφαίο χάλκινο φινίρισμα προσφέρει μοντέρνο στυλ στο λειτουργικό
υλικό.
Εξαιρετική προστασία
●
Το απαλό εσωτερικό από μικρο-σουέντ και το ανθεκτικό εξωτερικό
περίβλημα προστατεύουν από γρατζουνιές, βροχή και πιτσιλιές.
Χαρακτηριστικά
●
Μοντέρνα και λεπτή, αλλά με χώρο για έναν φορητό υπολογιστή 35,6 cm
(14").
●

Ζήστε τη ζωή σας εν κινήσει, χάρη στις πολλές εξωτερικές και εσωτερικές
τσέπες.

●

Πάρτε τη μαζί σας παντού, χάρη στο αποσπώμενο λουρί ώμου και τις άνετες
λαβές.

●

Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση ενός έτους της ΗΡ.

Φύλλο δεδομένων

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

Συμβατότητα

Κατάλληλη για τους περισσότερους φορητούς υπολογιστές έως 35,6 cm (14").

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 271 x 378 x 50 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,99 kg

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 1 έτους

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Περιεχόμενα συσκευασίας

Θήκη

Συνδυασμός όμορφης κατασκευής και λειτουργικής οργάνωσης για κορυφαία προστασία.
Προϊόν από 90% δέρμα σχισμένο κατά μήκος, 10% δερμάτινες λεπτομέρειες επικαλυμμένες από πολυουρεθάνη και νάιλον διαγωνάλ εξωτερικά με εσωτερικό
από μικροΐνες.
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Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν
πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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