Folha de Dados

HP 39.62 cm (15.6") Duotone
Backpack Orange

Concebida de forma
inteligente para uma fácil
acessibilidade em viagem,
esta mochila transporta o
seu portátil com ecrã de até
39,62 cm (15,6 pol.) e os
seus bens essenciais de
forma organizada.
Impressione com um design
colorido.

Estilo que cativa
●
Design moderno e combinações de cores arrojadas que expressam o seu
estilo.
Proteção almofadada
●
O bolso almofadado ajuda a proteger um portátil com ecrã de até 39,62 cm
(15,6 pol.) na diagonal.
Espaçosa para os seus bens essenciais
●
Com um espaçoso compartimento principal, leve consigo tudo o que necessita.
Funcionali.
●
Os bolsos para tablet e smartphone e um bolso em malha com fecho interior
mantêm-no organizado.
●

Dois bolsos laterais para garrafas de água e um bolso com fecho frontal.

●

Pega duradoura e alças de ombro ajustáveis para um ajuste confortável e
personalizado.

●

Os materiais impermeáveis mantêm o interior seco.

Folha de Dados

HP 39.62 cm (15.6") Duotone Backpack Orange

Compatibilidade

Adequado à maioria dos portáteis com ecrã de até 39,62 cm (15,6 pol.) na diagonal.

Dimensões

Fora da caixa: 305 x 145 x 470 mm
Embalado: 410 x 70 x 280 mm

Peso

Fora da caixa: 0,6 kg
Embalado: 0,57 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 1 ano

Cor do Produto

Laranja

Informação adicional

P/N: Y4T23AA #ABB
UPC/EAN code: 190780443958

Conteúdo da embalagem

Mochila
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