Datablad

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Backpack and Mouse
Skydd och produktivitet,
den perfekta
kombinationen.
Pendla tryggt med en
elegant och bekväm
ryggsäck som är robust nog
att skydda din bärbara dator
och dina värdesaker hela
dagen. Du kan enkelt ordna
allt du behöver i rymliga och
praktiskt utformade fack,
för att arbeta på språng.
Den medföljande musen
ger en tillförlitlig lösning för
maximal produktivitet, var
du än befinner dig.

Vattenfast
●
Vattenbeständiga material håller insidan torr.
Gott om utrymme för allt du behöver ha med dig
●
Ett rymligt innerfack med praktiska fickor som rymmer både en bärbar dator
och dess tillbehör ger ordning och reda när du är på språng.
Slitstark utsida
●
Ett förstärkt blixtlås och en tålig konstruktion skyddar de viktiga tillbehören till
din bärbara dator.
●

Framficka med blixtlås för säker förvaring av dina värdesaker.

Datablad

HP 39.62 cm (15.6") Classic Backpack and Mouse

Kompatibilitet

Ryggsäck: Passar bärbara datorer på upp till 39,62 cm (15,6 tum); Mus: Windows 7, 8,10, Mac OS 10.x och högre

Yttermått

Utan emballage: 45 x 30 x 18 cm
Kvantitet av väskor eller huvudkartonger: 5
Antal kartonger per pallager: 3
Antal lager på pall: 4
Antal per pall: 60
Förpackat: 45 x 30 x 18 cm

Vikt

Utan emballage: 0,43 kg
Förpackat: 0,61 kg

Garanti

Täckning som ger dig ro: Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på ett år.

Ytterligare information

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

Ursprungsland

Kina

Medföljer

Ryggsäck; Trådbunden mus; Snabbstarthandbok; Produktmeddelanden; Garanti

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan
komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de
uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti.
HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri.
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