Folha de Dados

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Backpack and Mouse
Proteção. Produtividade.
O par perfeito.

Viaje com confiança com
uma elegante e confortável
mochila que é
suficientemente resistente
para proteger o seu portátil
e pertences durante todo o
dia. Organize facilmente
tudo o que precisa para
trabalhar em viagem,
graças aos espaçosos e
práticos compartimentos. O
rato incluído é uma solução
fiável para atingir a máxima
produtividade em qualquer
lugar.

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.
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.

Folha de Dados

HP 39.62 cm (15.6") Classic Backpack and Mouse

Compatibilidade

Mochila: Adapta-se a portáteis com até 39,62 cm (15,6 pol.); Rato: Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.x e posterior

Dimensões

Fora da caixa: 45 x 30 x 18 cm
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: 45 x 30 x 18 cm

Peso

Fora da caixa: 0,43 kg
Embalado: 0,61 kg

Garantia

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

Informação adicional

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Mochila; Rato com fios; Guia de iniciação rápida; Avisos do produto; Garantia
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