Fişă tehnică

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Backpack and Mouse
Protecţie. Productivitate.
Perechea perfectă.

Deplasaţi-vă cu încredere,
cu un rucsac elegant şi
confortabil, care este
suficient de rezistent pentru
a vă proteja laptopul şi
obiectele de valoare pe tot
parcursul zilei. Aranjaţi cu
uşurinţă tot ce vă trebuie
pentru lucru în deplasare,
utilizând compartimentele
spaţioase şi comode.
Mouse-ul inclus oferă o
soluţie fiabilă pentru
productivitate maximă în
orice loc.

Rezistenţă la apă
●
Materialele rezistente la apă menţin interiorul uscat.
Spaţiu pentru toate lucrurile esenţiale
●
Un compartiment interior spaţios, cu buzunare potrivite pentru laptop şi
accesorii, pentru organizare eficientă în deplasare.
Exterior rezistent
●
Un fermoar întărit şi o construcţie robustă vă protejează laptopul şi lucrurile
esenţiale.
●

Buzunar frontal cu fermoar, pentru transportul sigur al obiectelor de valoare.

Fişă tehnică

HP 39.62 cm (15.6") Classic Backpack and Mouse

Compatibilitate

Rucsac: pentru laptopuri de până la 39,62 cm (15,6 inchi); mouse: Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.x şi versiuni
ulterioare

Dimensiuni

Despachetat: 45 x 30 x 18 cm
Numărul de cutii sau baxuri: 5
Număr de cutii de carton pe un nivel al paletului: 3
Număr de niveluri în palet: 4
Cantitate per palet: 60
Împachetat: 45 x 30 x 18 cm

Greutate

Despachetat: 0,43 kg
Împachetat: 0,61 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: lucraţi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de un an.

Informaţii suplimentare

număr produs: 1FK04AA #ABB
Cod UPC/EAN: 190781349013

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Rucsac; mouse cu cablu; ghid de pornire rapidă; notificări despre produs; garanţie
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