Dataark

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

Om det er vandringer på
tvers av campus eller
daglige turer i naturen, kan
du glede deg over den
strategisk plasserte
polstringen, det
trendsettende designet og
den allsidige
lagringsplassen. HP 39,62
cm (15,6")
Odyssey-ryggsekk blander
flotte farger, holdbare
materialer og et unikt
kamuflasjemønster, alt med
komfortabel ventilert
polstring, egne lommer for
bærbare PC-er og nettbrett,
strategisk plasserte
stropper og flere
tilbehørslommer. Moderne
og klar til reising.

Diskret særpreg
●
Profilert og markert med flotte, utvendige kontrastfarger. Dette
fremoverskuende designet har et unikt, digitalisert kamuflasjefor, og en taktisk
moderne tiltrekning med moteriktig holdbarhet.
Komfortabel beskyttelse
●
Robust polstring både innvendig og utvendig, med dedikert beskyttelse for
den bærbare PC-en og nettbrettet. Luftnettingen dekker utvendig polstring og
luftekanaler sørger for lindring på lange turer.
Nøyaktig beskyttelse
●
Ryggsekken har plass til bærbare PC-er på opptil 39,62 tommer (diagonalt),
med en egen lomme for nettbrett eller lesebrett, er testet for å møte
miljømessige krav for materialer og støttes av HPs pålitelige garanti.
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Kompatibilitet

For bærbare PC-er opptil 39,62 cm (15,6 ")

Mål

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

Vekt

Pakket ut: 0,98 kg
Pakket: 1 kg

Garanti

1 års kommersiell garanti fra HP

Produktfarge

Svart

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

Ryggsekk
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