Dataark

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

Når du alltid er på farten
kan daglige dunk og støt
skade den bærbare PC-en
og verdisakene. Sikre alle
eiendelene dine fra A til B
med en behagelig ryggsekk
som er designet for solid
beskyttelse hele dagen. Få
enkel tilgang til og organiser
den bærbar PC-en og nyttig
tilleggsutstyr i en romslig
værsikker sekk med godt
beskyttede rom.

Vannbestandig
●
Vannbestandige materialer hjelper med å holde interiøret tørt.
Rikelig med plass til alt du trenger
●
Et romslig innvendig rom med godt beskyttede lommer for bærbar PC og
tilbehør samt utvendig flaskelomme – for en effektiv organisasjon på farten.
Slitesterk utvendig
●
En forsterket glidelås og hardfør konstruksjon beskytter det bærbare
PC-utstyret.
●

Lomme med glidelås fremme for trygg oppbevaring av verdisaker.

Bygd for å vare
●
Strenge HP-prinsipper og -retningslinjer sikrer langvarig kvalitet.

Dataark

HP 39.62 cm (15.6") Classic Backpack

Kompatibilitet

Passer til bærbare PC-er på opptil 39,62 cm (15,6")

Mål

Pakket ut: 450 x 300 x 180 mm
Mengde i kasse med hovedkartonger: 5
Antall kartonger per pall-lag: 3
Antall lag på pall: 4
Antall per pall: 60
Pakket: 450 x 300 x 180 mm

Vekt

Pakket ut: 0,43 kg
Pakket: 0,52 kg

Garanti

Dekning som gir deg trygghet: Sov godt om natten med to års begrenset standardgaranti fra HP.1

Produktfarge

Svart

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

Ryggsekk

HP har to års begrenset garanti med nettbasert støtte. Internett-tilgang er påkrevd og ikke inkludert. Kontakt HPs kundestøttesenter for å få nærmere detaljer, eller
gå til www.hp.com/go/orderdocuments. Faktisk produkt kan variere fra bildet som vises.

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette
dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for
tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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