Folha de Dados

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

Quer na faculdade ou nas
suas deslocações do dia a
dia, desfrute de um
acolchoamento colocado
estrategicamente, de um
design vanguardista e de
armazenamento versátil. A
Mochila HP Odyssey de
39,62 cm (15,6 pol.) junta
cores distintas, materiais
duradouros e um padrão
camuflado único - tudo isto
com um acolchoamento em
malha de rede confortável,
armazenamento exclusivo
para portátil e tablet, alças
estrategicamente colocadas
e várias bolsas para
acessórios. Atual e pronta
para o acompanhar.

Distinção subtil
●
Com contornos e pormenores com cores distintas e contrastantes, este design
que segue as novas tendências revela um revestimento com camuflagem
digital único, ao mesmo tempo que tem uma aparência estrategicamente
moderna e uma durabilidade que está na moda.
Proteção e conforto
●
Acolchoamento interior e exterior robusto com proteção especial para o seu
portátil e tablet. O acolchoamento exterior em malha de rede e os canais de ar
fornecem mais conforto em caminhadas longas.
Proteção e precisão
●
A mochila adapta-se a portáteis até 39,62 cm (15,6 pol.) na diagonal, com
uma bolsa exclusiva para um tablet ou e-reader, e foi testada para estar em
conformidade com materiais amigos do ambiente, coberta pela garantia fiável
da HP.
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HP 39.62 cm (15.6") Odyssey Backpack Black/Blue

Compatibilidade

Portáteis até 15,6 pol. (39,62 cm)

Dimensões

Fora da caixa: 330 x 150 x 460 mm
Embalado: 335 x 155 x 465 mm

Peso

Fora da caixa: 0,98 kg
Embalado: 1 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 1 ano

Cor do Produto

Preto

Informação adicional

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Mochila

O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas
neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas
nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento
deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou
editoriais ou omissões contidas no presente documento.
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