Adatlap

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

Ha sokat utazik, olyan
táskára van szüksége,
amely nemcsak esztétikus,
hanem praktikus is. Az
igényes kidolgozás és a
praktikus elrendezés első
osztályú minőséget biztosít.
A táska minden helyzetben
megóvja laptopját – legyen
szó váratlan időjárásról
vagy az irigy pillantásokról.
1

Gyönyörű kialakítás
●
A valódi bőrből készült díszítés, a mintázott fekete nejlonszövet, valamint az
elegáns réz alkatrészek az időtlen kifinomultság hatását keltik.
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Prémium minőségű kidolgozás
●
A prémium minőségű rézbevonat kifinomult, modern külsőt kölcsönöz a
praktikus fém alkatrészeknek.
Kivételes védelem
●
A sima velúr belső és a tartós külső borítás védelmet biztosít a karcolások, az
eső és a kiömlő folyadékok ellen.
Szolgáltatások
●
Divatosan karcsú, mégis elfér benne akár egy 35,6 cm (14 hüvelyk) képátlójú
laptop.
●

A számos külső és belső zsebnek köszönhetően minden fontos eszközét
magával viheti.

●

A levehető vállpántnak és a kényelmes füleknek köszönhetően bárhová
magával viheti.

●

Az egyéves HP normál jótállás mellett nyugodtan alhat.
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HP 35.6 cm (14'') Spectre Slim Topload Black

Kompatibilitás

A legtöbb 35,6 cm (14”) képátlójú laptophoz használható.

Méretek

Kicsomagolva: 271 x 378 x 50 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,99 kg

Garancia

1 éves HP kereskedelmi jótállás

További információ

Termékszám: W5T45AA #ABB
UPC/EAN-kód: 889899481165

A doboz tartalma

Tartó

Az igényes kidolgozás és a praktikus elrendezés első osztályú védelmet biztosít.
A termék 90%-ban hasított bőrből, 10%-ban poliuretán bevonatú bőrdíszítésekből készült, és mikroszálas belsővel ellátott nejlonszövet külső borítással
rendelkezik.
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A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes
értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt,
írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további
jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
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