Datablad

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

På väg genom campus eller
på din dagliga tur utomhus
känns det bra med
strategiskt placerad
vaddering, trendsättande
design och mångsidig
lagring. HP 39,62 cm
(15,6 tum) Odyssey
Backpack, en ryggsäck som
kombinerar distinkta färger,
hållbart material och ett
unikt kamouflagemönster
med bekväm vaddering i
airmesh, med speciellt
lagringsutrymme för bärbar
dator och platta,
funktionellt placerade
remmar och flera
tillbehörsfickor. Trendig och
resklar.

Subtil skillnad
●
Konturernas punktvisa, distinkta färger skapar kontraster i en trendsättande
design, med ett unikt foder i digitaliserat kamouflagemönster, alltmedan
väskans moderna stil kombineras med hållbarhet som ligger i tiden.
Bekväm och skyddad
●
Robust vaddering inifrån och ut med särskilt skydd för din bärbara dator och
platta. Extern vaddering med airmesh-nät och luftkanaler ger bekvämlighet
under långa turer.
Exakt skydd
●
Ryggsäcken, som har plats för en bärbar dator på upp till 39,62 cm (15,6 tum)
med specialfack för platta eller e-reader, är tillverkad i ett material som har
testats för att uppfylla miljökrav och omfattas av HPs trygga garanti.

Datablad

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

Kompatibilitet

Bärbara datorer upp till 39,62 cm (15,6 tum)

Yttermått

Utan emballage: 330 x 150 x 460 mm
Förpackat: 335 x 155 x 465 mm

Vikt

Utan emballage: 0,98 kg
Förpackat: 1 kg

Garanti

1 års HP kommersiell garanti

Produktens färg

Svart

Ytterligare information

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

Ursprungsland

Kina

Medföljer

Ryggsäck

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan
komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de
uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti.
HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri.
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