Karta produktu

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

Przemierzanie kampusu lub
codzienne podróże stają się
znacznie przyjemniejsze
dzięki strategicznie
rozmieszczonej wyściółce,
nowoczesnemu wyglądowi i
dostatecznej ilości miejsca
na różnorodne przedmioty.
Plecak HP Odyssey 39,62
cm (15,6") to połączenie
wyrazistych barw, trwałych
materiałów i unikatowego
wzoru kamuflażu – a to
wszystko z zapewniającą
cyrkulację powietrza
wyściółką, oddzielną
przegródką na komputer
przenośny i tablet,
strategicznie
rozmieszczonymi paskami i
wieloma kieszeniami na
akcesoria. Modny i gotowy
do drogi.

Subtelnie wyjątkowy
●
Wyprofilowany charakter tego nowoczesnego plecaka podkreślają wyraziste,
kontrastujące barwy zewnętrzne i unikatowa wyściółka z wzorem kamuflażu
cyfrowego – zapewniające jednocześnie atrakcyjny wygląd i trwałość.
Wygoda i ochrona
●
Solidna wyściółka wewnętrzna i zewnętrzna z wydzieloną przegródką na
komputer przenośny i tablet. Zapewniająca cyrkulację powietrza zewnętrzna
wyściółka i kanaliki powietrzne przynoszą ulgę podczas długich wędrówek.
Precyzyjna ochrona
●
Plecak mieści komputery przenośne o przekątnej do 39,62 cm (15,6") i jest
wyposażony w oddzielną kieszeń na tablet lub czytnik książek
elektronicznych. Został poddany testom zgodności materiałowej ze
środowiskiem i jest objęty niezawodną gwarancją HP.
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HP 39.62 cm (15.6") Odyssey Backpack Black/Gray

Zgodność

Do komputerów przenośnych o przekątnej ekranu do 39,62 cm (15,6″)

Wymiary

Z opakowania: 330 x 150 x 460 mm
Zapakowane: 335 x 155 x 465 mm

Waga

Z opakowania: 0,98 kg
Zapakowane: 1 kg

Gwarancja

Roczna gwarancja komercyjna HP

Kolor produktu

Czarny

Informacje dodatkowe

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

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Plecak

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje
zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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