גיליון נתונים

HP 39.62 cm (15.6") Classic Briefcase
הגנה .ארגון .גם בדרכים.
כשאתה נמצא כל הזמן בדרכים,
גם חבלות וחבטות שגרתיות
עלולות לגבות מחיר מהמחשב
הנייד ומחפצי הערך שלך .אבטח
את כל החפצים שלך בין נקודה א'
לנקודה ב' עם תיק מסמכים נוח
שתוכנן להגנה קשיחה לאורך כל
היום .קבל גישה קלה למחשב
הנייד ולרכיבים החיוניים
לשימוש יומיומי וארגן אותם
בתוך תיק מרווח ועמיד בפני מזג
האוויר עם תאים צמודים.
עמידות בפני מים
● חומרים עמידים בפני מים מסייעים לשמור שהחלק הפנימי יישאר יבש.
מקום רחב עבור כל האביזרים הבסיסיים שלך
● תא מרווח ויחד עם זאת צמוד למחשב הנייד ,וכיסים עמוקים לארגון יעיל גם בדרכים.
מעטה קשוח
● רוכסן מחוזק ומבנה קשיח שומרים על האביזרים החיוניים של המחשב הנייד.
● כיס קדמי עם רוכסן לנשיאה בטוחה של הערכים שלך.
בנוי להאריך ימים
● תקנים והנחיות קפדניים של  HPמבטיחים איכות לאורך זמן.

גיליון נתונים

תיק מסמכים  HP Classic Briefcaseבגודל  39.62ס"מ ) 15.6אינץ'(

תאימות

מתאים למחשב נייד בגודל של עד  39.62ס"מ ) 15.6אינץ'(

משקל

מחוץ לאריזה 0.44 :ק"ג
ארוז 0.5 :ק"ג

ממדים

אחריות

מידע נוסף
מדינת מקור

תכולת האריזה

מחוץ לאריזה 85 x 310 x 410 :מ"מ
ארוז 85 x 310 x 410 :מ"מ

כיסוי שנותן לך שקט נפשי :קבל שקט נפשי עם אחריות סטנדרטית של  HPהמוגבלת לשנתיים.
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P/N: 1FK07AA #ABB
קוד UPC/EAN: 190781262961
סין

תיק מסמכים

 HP 1כוללת אחריות מוגבלת למשך שנתיים עם תמיכה מקוונת .נדרשת גישה לאינטרנט שאינה כלולה .לקבלת פרטים ,היוועץ במרכז תמיכת הלקוחות של  HPאו עבור אל הכתובת  .www.hp.com/go/orderdocumentsהמוצר בפועל עשוי
להיות שונה מהתמונה המוצגת.

המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. .המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מראש .האחריות היחידה המוגדרת
עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה בהצהרות האחריות המפורשות ,הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית
לשגיאות טכניות ,שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.
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