Karta produktu

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

Nigdy nie wiesz, czym
zaskoczy Cię dzień, dlatego
warto mieć futerał, który
zachwyca nie tylko
wyglądem. To połączenie
pięknego wykonania
i możliwości praktycznego
przechowywania, które
tworzy najlepszą jakość.
Twój laptop jest teraz
w pełni zabezpieczony –
zarówno przed
niespodziewaną zmianą
pogody, jak i zazdrosnymi
spojrzeniami .
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Perfekcyjne wykonanie
●
Zdobienia z prawdziwej skóry, teksturowana czarna tkanina nylonowa
i zapięcie z luksusowej miedzi tworzą niezapomniane wrażenie wyrafinowania .
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Luksusowe wykończenie
●
Luksusowe wykończenie z miedzi nadaje praktycznemu zapięciu
wyrafinowany i nowoczesny charakter.
Wyjątkowa ochrona
●
Gładkie wnętrze z mikrowłókien zamszowych i wytrzymała warstwa
wierzchnia zapewniają ochronę przed zarysowaniem, deszczem czy rozlanymi
cieczami.
Funkcje
●
Modny i cienki, a mimo to może pomieścić laptopa o przekątnej do 35,6 cm
(14″).
●

Przechowuj wszystko, czego potrzebujesz w codziennej pracy, dzięki
pojemnym kieszeniom zewnętrznym i wewnętrznym.

●

Zabieraj go wszędzie dzięki odpinanemu paskowi na ramię i wygodnym
uchwytom.

●

Ciesz się spokojnym użytkowaniem dzięki standardowej rocznej ograniczonej
gwarancji HP.

Karta produktu

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

Zgodność

Pasuje do większości laptopów z ekranem o przekątnej do 35,6 cm (14″).

Wymiary

Z opakowania: 271 × 378 × 50 mm

Waga

Z opakowania: 0,99 kg

Gwarancja

Roczna gwarancja komercyjna HP

Informacje dodatkowe

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

Zawartość opakowania

Futerał

Piękne wykonanie i praktyczne przechowywanie – połączenie, które zapewnia najlepszą ochronę.
Zewnętrzna część produktu wykonana w 90% z dwoiny, w 10% z tkaniny nylonowej oraz skórzanych akcentów powlekanych poliuretanem. Wnętrze produktu
wykonano z mikrowłókien.
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Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje
zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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