Спецификация

HP 39.62 cm (15.6") Duotone
Backpack Orange

Интелигентно
проектирана за лесен
достъп в движение, тази
раница побира вашия
лаптоп с диагонал на
екрана до 39,62 см (15,6
инча) и ежедневно
необходимите
принадлежности без
проблем. С дръзки
контрастни цветовете
правите силно
впечатление, където и да
отидете.

С въздействащ стил
●
Модерен дизайн и дръзки цветови комбинации, които изразяват стила ви.
С подплата за защита
●
Джобът с подплата помага за защитата и сигурността на лаптоп с
диагонал на екрана до 39,62 см (15,6 инча).
Достатъчно място за най-важните ви устройства
●
В голямото си основно отделение тя побира всичко, което ви е
необходимо.
Функции
●
Джобовете за таблет и смартфон и мрежестият вътрешен джоб с цип ви
помагат да сте организирани.
●

Два странични джоба за бутилки с вода и джоб с преден цип.

●

Издръжлива дръжка и регулируеми презрамки за удобно и
персонализирано носене.

●

Водоустойчивите материали помагат за запазването на вътрешността суха.

Спецификация

HP 39.62 cm (15.6") Duotone Backpack Orange

Съвместимост

С размер, който побира повечето преносими компютри с диагонал на екрана до 39,62 см (15,6 инча).

Размери

без опаковка: 305 x 145 x 470 мм
Опакован: 410 x 70 x 280 мм

Тегло

без опаковка: 0,6 кг
Опакован: 0,57 кг

Гаранция

1 година търговска гаранция на HP

Цвят на продукта

Оранжева

Допълнителна
информация

№ на продукт: Y4T23AA #ABB
UPC/EAN код: 190780443958
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