Folha de Dados

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

Quando o seu dia é cheio de
aventuras e surpresas, a
sua mala deve ser mais do
que atraente. O
impressionante design
alia-se à organização
funcional para lhe
proporcionar uma
experiência de excelência.
Desde inesperadas
condições atmosféricas a
olhares invejosos, o seu
portátil tem a proteção
completa de que necessita.
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Pura elegância
●
Os detalhes em couro genuíno, o material em sarja de nylon preta com textura
e os adereços metálicos em cobre luxuoso deixam uma impressão de
sofisticação actual.
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Acabamento de excelência
●
Um acabamento em cobre de excelência que confere ao produto uma
sofisticação actual.
Proteção excecional
●
O interior suave em microfibra de camurça e o exterior duradouro protegem o
seu portátil de riscos, da chuva e de derrames.
Funcionali.
●
Incrivelmente fina, moderna e elegante e com espaço suficiente para um
portátil de até 35,6 cm (14 pol.) na diagonal.
●

Leve a sua vida em viagem com espaçosos bolsos interiores e exteriores.

●

Leve-a em viagem graças à correia de ombro ajustável e às pegas
ergonómicas.

●

Usufrua tranquilamente do seu dispositivo com uma garantia limitada normal
de um ano da HP.
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Compatibilidade

Adapta-se à maioria dos portáteis de até 35,6 cm (14 pol.)

Dimensões

Fora da caixa: 271 x 378 x 50 mm

Peso

Fora da caixa: 0,99 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 1 ano

Informação adicional

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

Conteúdo da embalagem

Capa

1
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O impressionante design alia-se à organização funcional para lhe oferecer proteção de excelência.
Produto fabricado com 90% de couro curtido, 10% de poliuretano como revestimento dos detalhes em couro, exterior em sarja de nylon e interior em microfibra.

O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas
neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas
nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento
deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou
editoriais ou omissões contidas no presente documento.
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