Dataark

HP 39.62 cm (15.6") Odyssey
Backpack Red/Black

Overalt på campus og på
daglige udflugter kan du
nyde godt af den strategisk
placerede polstring, det
trendsættende design og de
alsidige
opbevaringsmuligheder. HP
Odyssey-rygsækken på
39,62 cm (15,6")
kombinerer iøjnefaldende
farver, holdbare materialer
og et enestående
camouflagemønster med
behagelig polstring, som
luften kan trænge igennem,
dedikerede rum til
opbevaring af bærbare pc'er
og tablet-pc'er, strategisk
placerede stropper og flere
lommer til tilbehør. Smart
og klar til at tage med.

Diskret elegance
●
Det smarte afrundende og fremtidsorienterede design er kendetegnet ved
iøjnefaldende kontrastfarver udvendigt og en strategisk placeret
camouflageforing, der virker tiltrækkende og moderne. Designet fremstår
således moderigtigt og robust.
Komfortabel beskyttelse
●
Dedikeret beskyttelse af din bærbare pc og tablet-pc vha. tyk polstring både
indvendigt og udvendigt. Den udvendige polstring med et net, som luften kan
trænge igennem, og luftkanaler gør det behageligt at bruge rygsækken på
lange ture.
Specialfremstillet beskyttelse
●
Rygsækken har plads til bærbare pc'er på op til 39,62 cm (15,6" tommer)
(diagonalt) og har et dedikeret rum til en tablet-pc eller e-læser. Den er testet
og opfylder miljøkravene til materialer og er omfattet af HPs pålidelige garanti.
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HP 39.62 cm (15.6") Odyssey Backpack Red/Black

Kompatibilitet

Bærbare pc'er på op til 39,62 cm (15,6")

Mål

Udpakket: 330 x 150 x 460 mm
Pakket: 335 x 155 x 465 mm

Vægt

Udpakket: 0,98 kg
Pakket: 1 kg

Garanti

HP's 1-års garanti

Produktfarve

Sort

Yderligere oplysninger

P/N: X0R83AA #ABB
UPC/EAN code: 889899746561

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

Rygsæk
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