Спецификация

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

На обиколка из
университета или на
екскурзия в планината,
насладете се на
стратегически
разположената подплата,
модерният дизайн и
универсалното
пространство за
съхранение. Раницата HP
Odyssey за лаптоп до
39,62 см (15,6 инча)
съчетава отличителни
цветове, издръжливи
материали и уникален
камуфлажен дизайн, както
и удобна подплата,
покрита с дишаща
материя, отделения за
преносим компютър и
таблет, стратегически
разположени каишки и
множество джобове за
аксесоари. Модерна и
готова за пътешествия.

Изтънчена отличимост
●
Контурен и подчертан с отличителни контрастиращи външни цветове,
този модерен дизайн разкрива уникална цифровизирана камуфлажна
обшивка, която предоставя тактична съвременна привлекателност с
модерна издръжливост.
Удобно защитени
●
Здрав уплътняващ материал отвътре и отвън със специална защита за
вашия преносим компютър и таблет. Покритата с дишаща материя
външна подплата и въздушните канали облекчават по време на дълги
походи.
Прецизно защитени
●
Раницата побира преносими компютри с диагонал до 39,62 см (15,6 инча),
има отделен джоб за електронен четец, материалът е тестван за спазване
на екологичните стандарти, като е подсигурена от надеждната гаранция
на HP.

Спецификация

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

Съвместимост

Преносими компютри с размер до 39,62 см (15,6 инча)

Размери

без опаковка: 330 x 150 x 460 мм
Опакован: 335 x 155 x 465 мм

Тегло

без опаковка: 0,98 кг
Опакован: 1 кг

Гаранция

1 година търговска гаранция на HP

Цвят на продукта

Черно

Допълнителна
информация

№ на продукт: Y5Y50AA #ABB
UPC/EAN код: 190780496046

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

Раница

Продуктът може да се различава от показаните изображения. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Информацията в
настоящия документ може да бъде променяна без предварително уведомяване. Единствените гаранции за продуктите и
услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо,
съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически
или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия документ.
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