Φύλλο δεδομένων

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Briefcase
Προστασία και οργάνωση.
Εν κινήσει.

Όταν είστε διαρκώς σε
κίνηση, καθημερινά
χτυπήματα και πτώσεις
μπορεί να έχουν
επιπτώσεις στον φορητό
υπολογιστή και τα
πολύτιμα αντικείμενά σας.
Προστατέψτε όλα τα
υπάρχοντά σας κατά τις
μετακινήσεις σας με έναν
άνετο χαρτοφύλακα που
έχει σχεδιαστεί για υψηλή,
συνεχή προστασία.
Εξασφαλίστε εύκολη
πρόσβαση και οργανώστε
τον φορητό σας
υπολογιστή και τα είδη
καθημερινής χρήσης σε μια
ευρύχωρη, ανθεκτική στο
νερό τσάντα με
εφαρμοστές θήκες.

Αδιάβροχο
●
Αδιάβροχα υλικά που διατηρούν στεγνό το εσωτερικό.
Άφθονος χώρος για όλα όσα χρειάζεστε
●
Μια ευρύχωρη αλλά εφαρμοστή θήκη φορητού υπολογιστή και βαθιές θήκες,
για αποτελεσματική οργάνωση εν κινήσει.
Ανθεκτικό εξωτερικό
●
Το ενισχυμένο φερμουάρ και η ανθεκτική κατασκευή προστατεύουν τον
απαραίτητο εξοπλισμό του φορητού σας υπολογιστή.
●

Μπροστινή τσέπη με φερμουάρ για ασφαλή μεταφορά των πολύτιμων
αντικειμένων σας.

Κατασκευασμένα για να αντέχουν
●
Τα αυστηρά πρότυπα και οι οδηγίες της HP διασφαλίζουν ποιότητα μεγάλης
διάρκειας.

Φύλλο δεδομένων

HP 39.62 cm (15.6") Classic Briefcase

Συμβατότητα

Δέχεται φορητό υπολογιστή έως 39,62 cm (15,6 ίντσες)

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 410 x 310 x 85 mm
Ποσότητα θήκης ή χαρτόκουτου κανονικού μεγέθους: 5
Αριθμός κουτών ανά στρώμα παλέτας: 6
Αριθμός στρωμάτων παλέτας: 5
Ποσότητα ανά παλέτα: 150
Συσκευασμένο: 410 x 310 x 85 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,44 kg
Συσκευασμένο: 0,5 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση δύο ετών της ΗΡ.1

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Χαρτοφύλακας

Η HP παρέχει περιορισμένη εγγύηση δύο ετών με online υποστήριξη. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται. Για λεπτομέρειες,
επικοινωνήστε με το Κέντρο υποστήριξης πελατών της HP ή ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/orderdocuments. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να
διαφέρει από την εικόνα.
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Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν
πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
04/17

