Veri sayfası

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Backpack
Koruma. Düzen. Hem de
hareket halindeyken.

Sürekli hareket halindeyken
gün boyunca gerçekleşen
çarpma darbeler dizüstü
bilgisayarınıza ve değerli
eşyalarınıza zarar verebilir.
Gün boyunca güçlü koruma
sunmak üzere tasarlanan
rahat bir sırt çantasıyla
A'dan B'ye giderken tüm
eşyalarınızı güvenle
koruyun. Kullanışlı
bölmelere sahip, hava
şartlarına dayanıklı bir
çantayla dizüstü
bilgisayarınıza ve sık
kullandığınız eşyalara
kolayca erişin ve düzenli
kalın.

Su geçirmez
●
Suya dayanıklı malzeme, iç kısmın kuru tutulmasına yardımcı olur.
Tüm gerekli eşyalarınız için yeterli geniş hacim
●
Dizüstü bilgisayar ve aksesuarları için kullanışlı ceplere sahip olan ve hareket
halindeyken düzenli kalmanızı sağlayan geniş iç bölme ve şişe için dış cep.
Sağlam dış yüzey
●
Güçlendirilmiş fermuar ve sağlam yapısı dizüstü bilgisayarınızı ve sık
kullandığınız eşyaları korur.
●

Değerli eşyalarınızı güvenle taşımanız için fermuarlı ön cep.

Süreklilik için üretilmiştir
●
Zorlu HP standart ve yönergeleri uzun süre dayanan kalite sağlar.
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HP 39.62 cm (15.6") Classic Backpack

Uyumluluk

39,62 cm'ye (15,6 inç) kadar dizüstü için uygundur

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 450 x 300 x 180 mm
Karton Kutu Miktarı: 5
Palet tabakası başına karton sayısı: 3
Paletteki tabaka sayısı: 4
Palet başına Miktar: 60
Paketli: 450 x 300 x 180 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,43 kg
Paketli: 0,52 kg

Garanti

Huzur veren koruma: İki yıllık HP standart sınırlı garantisiyle içiniz rahat olsun.1

Ürün rengi

Siyah

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

Sırt Çantası

HP, çevrimiçi destek içeren iki yıllık sınırlı garanti içerir. İnternet erişimi gerekir ve ürünle birlikte sunulmaz. Ayrıntılar için HP Müşteri Desteği Merkezine başvurun veya
www.hp.com/go/orderdocuments adresini ziyaret edin. Gerçek ürün gösterilenden farklılık gösterebilir.

Ürün gösterilen resimlerden farklı görünebilir. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden
bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti
bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik
hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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