Dataark

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Backpack
Beskyttelse.
Organisation. På farten.

Når du konstant er på
farten, kan stød og slag i
hverdagen sætte sig spor på
den bærbare computer og
dine værdigenstande. Du
kan sikre alle dine ejendele
fra punkt A til B med en
komfortabel rygsæk, der er
designet til at give stærk
beskyttelse hele dagen. Der
er nem adgang til den
bærbare computer og de
ting, du bruger til hverdag, i
en rummelig, vejrbestandig
taske med praktiske rum.

Vandbestandig
●
De vandfaste materialer holder indersiden tør.
Masser af plads til al dit udstyr
●
Et rummeligt indvendigt rum med praktiske lommer til den bærbare computer
og tilbehør samt en ekstern lomme til flasker giver effektivitet på farten.
Robust yderside
●
En forstærket lynlås og den robuste konstruktion sikrer alt det vigtige på den
bærbare computer.
●

Lomme foran med lynlås til værdigenstande.

Bygget med henblik på holdbarhed
●
HP's strenge standarder og retningslinjer sikrer holdbarhed og kvalitet.

Dataark

HP 39.62 cm (15.6") Classic Backpack

Kompatibilitet

Passer til en bærbar computer på op til 39,62 cm (15,6")

Mål

Udpakket: 450 x 300 x 180 mm
Mængde i kasse eller masterpakke: 5
Antal kartoner pr. pallelag: 3
Antal lag på palle: 4
Antal pr. palle: 60
Pakket: 450 x 300 x 180 mm

Vægt

Udpakket: 0,43 kg
Pakket: 0,52 kg

Garanti

Dækning, som giver ro i sindet: Med en begrænset HP-standardgaranti på 2 år kan du have ro i sindet.1

Produktfarve

Sort

Yderligere oplysninger

P/N: 1FK05AA #ABB
UPC/EAN code: 190781262923

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

Rygsæk

HP yder 1 års begrænset garanti med onlinesupport. Kræver internetadgang (medfølger ikke). Kontakt HP's kundesupportcenter for at få yderligere oplysninger,
eller gå ind på www.hp.com/go/orderdocuments. Produktets udseende afviger muligvis fra det viste billede.

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med
produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller
redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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