Veri sayfası

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

Kampüste veya günlük bir
dış mekan gezide
dolaşırken, stratejik olarak
yerleştirilmiş yumuşak
dolguların, modayı
belirleyen tasarımın ve çok
yönlü saklama alanlarının
keyfini çıkarın. HP 39,62 cm
(15,6 inç) Odyssey Sırt
Çantası dikkat çeken
renkleri, sağlam
malzemeleri ve özgün
kamuflaj desenini, rahatlık
sağlayan hava kovanlarıyla
kaplı dolgu malzemesi, özel
dizüstü bilgisayar ve tablet
saklama alanları, stratejik
yerleştirilmiş askılar ve çok
sayıda aksesuar cebiyle bir
araya getirir. Son moda ve
yola çıkmaya hazır.

Zarif farklılık
●
Konturlu ve dikkat çeken zıt renklerle vurgulanmış olan bu geleceğe dönük
tasarım, özgün diijtal kamuflaj desenli astara sahiptir ve taktiksel olarak
modern bir çekicilikle son modayı yansıtan dayanıklılığı bir araya getirir.
Rahat koruma
●
İç ve dış kısmında sağlam dolguyla, dizüstü bilgisayarınız ve tabletiniz için özel
koruma sağlar. Dış dolgu hava kovanlarıyla kaplıdır ve hava kanalları uzun
yürüyüşlerde rahatlık sağlar.
Tam korumalı
●
Bu sırt çantası 39,62 cm (15.6") diyagonal boyuta kadar dizüstü bilgisayarları
alabilir, tablet veya elektronik kitap okuyucular için özel bir cebe sahiptir,
malzeme açısından çevresel uyum gereksinimlerini karşılayacak şekilde test
edilmiştir ve HP'nin güvenilir garantisi ile desteklenmektedir.
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Uyumluluk

39,62 cm'ye (15,6") kadar dizüstü bilgisayarlar

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 330 x 150 x 460 mm
Paketli: 335 x 155 x 465 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,98 kg
Paketli: 1 kg

Garanti

1 yıllık HP Ticari Garantisi

Ürün rengi

Siyah

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

Sırt Çantası
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