Fişă tehnică

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

Când nu ştiţi unde vă va
purta ziua de lucru, geanta
trebuie să fie mai mult
decât un accesoriu
atrăgător. Designul
atrăgător şi organizarea
funcţională se combină
pentru a oferi o experienţă
de primă clasă. Laptopul
dumneavoastră are toată
protecţia necesară,
împotriva vremii
schimbătoare sau celor roşi
de invidie.
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Creată cu măiestrie
●
Elementele distinctive din piele naturală, materialul negru texturat cu ţesătură
diagonală din nailon şi piesele din cupru luxos lasă o impresie durabilă de
rafinament.
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Un finisaj premium
●
Un finisaj premium de cupru oferă elementelor metalice funcţionale un
rafinament modern.
Protecţie excepţională
●
Interiorul din micro-velur neted şi exteriorul durabil asigură protecţia împotriva
zgârieturilor, ploii şi stropilor.
Caracteristici
●
Subţire şi modernă, cu spaţiu pentru un laptop cu diagonala de până la 35,6
cm (14").
●

Luaţi-vă viaţa la drum, cu exteriorul extins şi cu buzunarele interioare.

●

Luaţi-o în deplasare purtând-o pe umăr, cu cureaua detaşabilă sau ţinând-o de
mânerele confortabile.

●

Lucrezi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de un an.

Fişă tehnică

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

Compatibilitate

Pentru laptopuri de până la 35,6 cm (14").

Dimensiuni

Despachetat: 271 x 378 x 50 mm

Greutate

Despachetat: 0,99 kg

Garanţie

Garanţie comercială HP de 1 an

Informaţii suplimentare

număr produs: W5T45AA #ABB
Cod UPC/EAN: 889899481165

Ce se găseşte în cutie

Mapă
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Designul atrăgător şi organizarea funcţională se combină pentru a oferi o protecţie de primă clasă.
Produs realizat 90% din şpalt, 10% elemente distinctive din piele căptuşită cu poliuretan, exterior cu ţesătură diagonală din nailon şi interior din microfibre.

Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din
documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate
în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca
fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din
documentul de faţă.
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