Karta produktu

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Backpack and Mouse
Ochrona. Wydajność
pracy. Idealne połączenie.

Futerał i wygodny plecak
chronią laptopa i akcesoria
podczas codziennych
podróży do pracy. Łatwe
rozmieszczenie
wszystkiego, co potrzebne
do pracy w podróży, w
przestronnych i wygodnych
przegrodach. Dołączona
mysz to niezawodne
rozwiązanie zapewniające
maksymalną
produktywność.

Odporny na działanie wody
●
Wodoodporne materiały zapewniają suchość wewnątrz plecaka.
Dużo miejsca na wszystkie niezbędne elementy
●
Obszerna przegroda wewnętrzna z wygodnymi kieszeniami na laptopa i
akcesoria zapewnia skuteczną organizację w podróży.
Wytrzymały na zewnątrz
●
Wzmocniony zamek błyskawiczny i wytrzymała konstrukcja zabezpieczają
akcesoria do laptopa.
●

Przednia kieszeń na zamek błyskawiczny zapewnia bezpieczne przenoszenie
swoich rzeczy.

Karta produktu

HP 39.62 cm (15.6") Classic Backpack and Mouse

Zgodność

Plecak: Pasuje do laptopów z ekranem o przekątnej do 39,62 cm (15,6″) Mysz: Windows 7, 8, 10; Mac OS od
wersji 10.x

Wymiary

Z opakowania: 45 × 30 × 18 cm
Ilość w pudełku lub głównym opakowaniu kartonowym: 5
Ilość kartonów w warstwie na palecie: 3
Ilość warstw na palecie: 4
Liczba na palecie: 60
Zapakowane: 45 × 30 × 18 cm

Waga

Z opakowania: 0,43 kg
Zapakowane: 0,61 kg

Gwarancja

Niezawodne użytkowanie: pełen spokój dzięki standardowej, rocznej, ograniczonej gwarancji HP.

Informacje dodatkowe

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

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Plecak; Mysz przewodowa; Skrócona instrukcja obsługi; Uwagi dotyczące produktu; Gwarancja

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje
zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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