Φύλλο δεδομένων

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Backpack and Mouse
Προστασία και
παραγωγικότητα. Ο
ιδανικός συνδυασμός.
Μετακινηθείτε με σιγουριά
με ένα κομψό, άνετο
σακίδιο, αρκετά ανθεκτικό
για να προστατεύει τον
φορητό υπολογιστή και τον
πολύτιμο εξοπλισμό σας
όλη την ημέρα.
Τακτοποιήστε εύκολα όλα
όσα χρειάζεστε για εργασία
εν κινήσει, στις ευρύχωρες,
εφαρμοστές θήκες. Το
παρεχόμενο ποντίκι
αποτελεί αξιόπιστη λύση
για μέγιστη
παραγωγικότητα,
οπουδήποτε.

Αδιάβροχο
●
Αδιάβροχα υλικά που διατηρούν στεγνό το εσωτερικό.
Άφθονος χώρος για όλα όσα χρειάζεστε
●
Άνετο εσωτερικό με ξεχωριστές εφαρμοστές θήκες για τον φορητό
υπολογιστή και τον βοηθητικό εξοπλισμό, για αποτελεσματική οργάνωση εν
κινήσει.
Ανθεκτικό εξωτερικό
●
Το ενισχυμένο φερμουάρ και η ανθεκτική κατασκευή προστατεύουν τον
απαραίτητο εξοπλισμό του φορητού σας υπολογιστή.
●

Μπροστινή τσέπη με φερμουάρ για ασφαλή μεταφορά των πολύτιμων
αντικειμένων σας.

Φύλλο δεδομένων

HP 39.62 cm (15.6") Classic Backpack and Mouse

Συμβατότητα

Σακίδιο: Δέχεται φορητούς υπολογιστές έως 39,62 cm (15,6 ίντσες). Ποντίκι: Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.x και
νεότερη έκδοση

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 45 x 30 x 18 cm
Ποσότητα θήκης ή χαρτόκουτου κανονικού μεγέθους: 5
Αριθμός κουτών ανά στρώμα παλέτας: 3
Αριθμός στρωμάτων παλέτας: 4
Ποσότητα ανά παλέτα: 60
Συσκευασμένο: 45 x 30 x 18 cm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,43 kg
Συσκευασμένο: 0,61 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση ενός έτους της ΗΡ.

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: 1FK04AA #ABB
UPC/EAN code: 190781349013

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Σακίδιο; Ενσύρματο ποντίκι; Οδηγός γρήγορης εκκίνησης; Σημειώσεις για το προϊόν; Εγγύηση
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