Φύλλο δεδομένων

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

Μετακινηθείτε άνετα στους
χώρους του πανεπιστημίου
ή στις εκδρομές σας χάρη
στην επένδυση που
διαθέτει σε στρατηγικά
σημεία, τη μοντέρνα
σχεδίασή του και τον
άπλετο χώρο του. Το
Σακίδιο πλάτης HP Odyssey
39,62 cm (15,6") διαθέτει
χαρακτηριστικά χρώματα,
ανθεκτικά υλικά, μοναδικό
σχέδιο, άνετη επένδυση,
ξεχωριστές θέσεις για
φορητό υπολογιστή και
tablet, λουριά σε
στρατηγικά σημεία καθώς
και πολλές θήκες για
αξεσουάρ. Μοντέρνο και
έτοιμο για ταξίδια.

Διακριτικό και ξεχωριστό
●
Με τονισμένες λεπτομέρειες διακριτού χρώματος στο εξωτερικό του, αυτό το
σακίδιο μοντέρνας σχεδίασης διαθέτει μοναδική επένδυση και είναι τόσο
ελκυστικό όσο και ανθεκτικό.
Άνετη προστασία
●
Ισχυρή επένδυση μέσα και έξω και προστασία για το φορητό υπολογιστή και
το tablet σας. Η εξωτερική επένδυση είναι φτιαγμένη από ειδικό υλικό και
διαθέτει κανάλια αέρα για λιγότερη επιβάρυνση στα μεγάλα ταξίδια σας.
Ακριβής προστασία
●
Το σακίδιο δέχεται φορητούς υπολογιστές έως 39,62 cm (15,6"), διαθέτει
ειδική θήκη για tablet ή e-reader, είναι κατασκευασμένο από υλικό που
συμμορφώνεται με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και υποστηρίζεται
από την αξιόπιστη εγγύηση της HP.
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Συμβατότητα

Φορητοί υπολογιστές έως 39,62 cm (15,6")

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 330 x 150 x 460 mm
Συσκευασμένο: 335 x 155 x 465 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,98 kg
Συσκευασμένο: 1 kg

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 1 έτους

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: Y5Y50AA #ABB
UPC/EAN code: 190780496046

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Σακίδιο

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν
πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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