Folha de Dados

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Backpack
Proteção e organização
em viagem.

Quando está
constantemente em
viagem, os impactos e os
encontrões do dia a dia
podem danificar o seu
portátil e pertences. Proteja
todos os seus pertences no
dia a dia com uma
confortável mochila,
concebida para uma sólida
proteção durante todo o dia.
Aceda e guarde facilmente o
seu portátil e pertences do
dia a dia numa impermeável
e espaçosa bolsa com
compartimentos práticos.

Resistente à água
●
Os materiais impermeáveis mantêm o interior seco.
Espaçosa para os seus bens essenciais
●
Um espaçoso compartimento interior com práticos bolsos para o portátil e os
acessórios, concebido para uma organização eficaz em viagem, e um bolso
externo para uma garrafa.
Exterior resistente
●
O fecho de correr reforçado e a construção resistente protegem os acessórios
indispensáveis do seu portátil.
●

Bolso com fecho de correr frontal para transportar em segurança os seus
pertences.

Construído para durar
●
As rigorosas normas e diretrizes da HP asseguram uma qualidade duradoura.

Folha de Dados

HP 39.62 cm (15.6") Classic Backpack

Compatibilidade

Adapta-se a portáteis de com 39,62 cm (15,6 pol.)

Dimensões

Fora da caixa: 450 x 300 x 180 mm
Quantidade da Embalagem ou da Maior Caixa de Cartão Principal: 5
Número de caixas de cartão por camada de palete: 3
Número de camadas na palete: 4
Quantidade por Palete: 60
Embalado: 450 x 300 x 180 mm

Peso

Fora da caixa: 0,43 kg
Embalado: 0,52 kg

Garantia

Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu produto com uma garantia limitada normal de 2 anos da
HP.1

Cor do Produto

Preto

Informação adicional

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Mochila

A HP inclui uma garantia limitada de 2 anos com suporte online. Requer ligação à Internet, não incluída. Consulte o Centro de Suporte ao Cliente HP (HP Customer
Support Center) para saber mais informações ou visite www.hp.com/go/orderdocuments. O produto real poderá ser diferente do apresentado na imagem.

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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