Specifikace

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Briefcase
Ochrana. Uspořádání. Na
cestách.

Když jste neustále na
cestách, váš přenosný
počítač a cenné předměty
mohou být vystaveny
častým nárazům a otřesům.
Pohodlný kufřík navržený
pro vysokou, celodenní
ochranu uchová vaše věci v
bezpečí od startu až do cíle.
Do prostorné, voděodolné
tašky s praktickými
přihrádkami snadno vložíte
a uspořádáte nejen
notebook, ale i každodenní
příslušenství.

Voděvzdorný
●
Voděodolné materiály pomáhající uchovat vnitřek v suchu.
Dostatek místa pro všechny nezbytné potřeby
●
Prostorná a zároveň praktická přihrádka na notebook a hluboké kapsy pro
přehledné uspořádání příslušenství.
Odolný vnější povrch
●
Vyztužený zip a odolná konstrukce ochrání váš přenosný počítač a potřebné
příslušenství.
●

Přední kapsa na zip pro bezpečné přenášení cenných předmětů.

Vyrobeno pro odolnost
●
Přísné standardy a předpisy HP jsou zárukou dlouhodobé kvality.

Specifikace

HP 39.62 cm (15.6") Classic Briefcase

Kompatibilita

Vhodný pro přenosné počítače s úhlopříčkou až 39,62 cm (15,6“)

Rozměry

Bez obalu: 410 x 310 x 85 mm
Bedna nebo hlavní karton – množství: 5
Počet krabic ve vrstvě palet: 6
Počet vrstev v paletě: 5
Počet na paletu: 150
Balení: 410 x 310 x 85 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,44 kg
Balení: 0,5 kg

Záruka

Spolehlivé pokrytí: Standardní dvouletá omezená záruka HP vám poskytne klid na práci.1

Další informace

P/N: 1FK07AA #ABB
Kód UPC/EAN: 190781262961

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Kufřík

Společnost HP poskytuje dvouletou omezenou záruku s online podporou. Je vyžadováno připojení k internetu, které není součástí dodávky. Podrobné informace
získáte ve středisku péče o zákazníky HP nebo na stránce www.hp.com/go/orderdocuments. Skutečný vzhled produktu nemusí být stejný jako na obrázku.
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Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami
přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP
není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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