Adatlap

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Briefcase
Védelem. Rendezettség.
Útközben is.

Ha állandóan úton van, a
mindennapi rázkódás és az
ütődések kárt tehetnek
laptopjában és értékeiben.
Gondoskodjon minden
felszerelése védelméről egy
kényelmes, strapabíró,
egész napos védelemre
tervezett táska
segítségével, amíg eljut az
egyik helyről a másikra.
Könnyedén hozzáférhet
laptopjához és szükséges
felszereléseihez, illetve
rendszerezheti azokat a
tágas, időjárásálló táska
testhezálló rekeszeiben.

Vízálló
●
A vízálló anyagok segítenek a belső részek szárazon tartásában.
Bőséges hely minden nélkülözhetetlen tárgya számára
●
A tágas, mégis testhezálló laptoprekesz és a mély zsebek révén útközben is
hatékonyan rendszerezheti dolgait.
Ellenálló külső borítás
●
A megerősített cipzár és az ellenálló kialakítás megóvja laptopját és
tartozékait.
●

Az elülső cipzáras zsebben biztonságban tarthatja értékeit.

Tartósság a kezdetektől fogva.
●
A HP szigorú szabványai és irányelvei garantálják a hosszan tartó minőséget.

Adatlap

HP 39.62 cm (15.6") Classic Briefcase

Kompatibilitás

Akár 39,62 cm (15,6 hüvelyk) méretű laptophoz

Méretek

Kicsomagolva: 410 x 310 x 85 mm
Tok- vagy gyűjtőkarton-mennyiség: 5
Csomagok száma raklapszintenként: 6
Szintek száma a raklapon: 5
Raklaponkénti mennyiség: 150
Csomagolva: 410 x 310 x 85 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,44 kg
Csomagolva: 0,5 kg

Jótállás

Megbízható jótállás: A kétéves HP normál jótállás mellett nyugodtan alhat.1

További információ

Termékszám: 1FK07AA #ABB
UPC/EAN-kód: 190781262961

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

Táska

A HP kétéves korlátozott jótállást kínál online támogatással. Internet-hozzáférést igényel, amely nem képezi a termék részét. A részletekkel kapcsolatban
forduljon a HP ügyféltámogatási központjához, vagy látogasson el a www.hp.com/go/orderdocuments webhelyre. A termék az ábrán láthatótól eltérhet.
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A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes
értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt,
írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további
jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
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