Fişă tehnică

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

Traversând campusul sau
făcând deplasări zilnice,
bucuraţi-vă de căptuşeala
amplasată strategic, de
designul ultramodern şi de
spaţiul de stocare versatil.
Rucsacul HP Odyssey de
39,62 cm (15,6") îmbină
culori distincte, materiale
durabile şi un model de
camuflaj unic, fiind prevăzut
cu căptuşeală acoperită cu
împletitură de aerisire,
spaţiu dedicat pentru
notebook şi tabletă, curele
amplasate strategic şi multe
buzunare pentru accesorii.
Trendy şi gata de drum.

Distincţie subtilă
●
Conturat şi accentuat cu culori contrastante la exterior, acest design modern
dezvăluie o căptuşeală cu un cod unic de camuflaj, oferind o atracţie tactică
modernă şi o durabilitate elegantă.
Protecţie confortabilă
●
Căptuşeală rezistentă la interior şi la exterior, cu protecţie dedicată pentru
notebook şi tabletă. Căptuşeala exterioară, acoperită cu împletitură de aerisire
şi canalele de aer asigură relaxarea în călătoriile lungi.
Protecţie de precizie
●
Rucsacul poate fi utilizat cu notebook-uri cu diagonală de până la 39,62 cm
(15,6"), are un buzunar dedicat pentru tabletă sau e-reader, este testat pentru
a corespunde cerinţelor privind materialele ecologice şi beneficiază de garanţia
fiabilă de la HP.
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Compatibilitate

Notebook-uri de până la 39,62 cm (15,6")

Dimensiuni

Despachetat: 330 x 150 x 460 mm
Împachetat: 335 x 155 x 465 mm

Greutate

Despachetat: 0,98 kg
Împachetat: 1,0 kg

Garanţie

Garanţie comercială HP de 1 an

Culoarea produsului

Negru

Informaţii suplimentare

număr produs: X0R83AA #ABB
Cod UPC/EAN: 889899746561

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Rucsac
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