Karta produktu

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Briefcase
Ochrona. Organizacja. W
podróży.

Jeśli ciągle jesteś w podróży,
codzienne uderzenia i
szturchnięcia mogą
spowodować nieodwracalne
uszkodzenia laptopa i
akcesoriów. Zabezpiecz
wszystkie swoje rzeczy od
punktu A do punktu B w
wygodnej teczce
zapewniającej skuteczną
ochronę przez cały dzień.
Łatwy dostęp i organizacja
laptopa oraz rzeczy
potrzebnych na co dzień w
przestronnej torbie
odpornej na warunki
atmosferyczne, z
wygodnymi przegrodami.

Odporny na działanie wody
●
Wodoodporne materiały zapewniają suchość wewnątrz plecaka.
Dużo miejsca na wszystkie niezbędne elementy
●
Obszerna i nareszcie wygodna przegroda na laptopa oraz głębokie kieszenie
zapewniają skuteczną organizację w podróży.
Wytrzymały na zewnątrz
●
Wzmocniony zamek błyskawiczny i wytrzymała konstrukcja zabezpieczają
akcesoria do laptopa.
●

Przednia kieszeń na zamek błyskawiczny zapewnia bezpieczne przenoszenie
swoich rzeczy.

Budowany z myślą o trwałości
●
Dzięki surowym standardom i wytycznym firma HP zapewnia długotrwałą
jakość.

Karta produktu

HP 39.62 cm (15.6") Classic Briefcase

Zgodność

Pasuje do laptopów z ekranem o przekątnej do 39,62 cm (15,6″)

Wymiary

Z opakowania: 410 × 310 × 85 mm
Ilość w pudełku lub głównym opakowaniu kartonowym: 5
Ilość kartonów w warstwie na palecie: 6
Ilość warstw na palecie: 5
Liczba na palecie: 150
Zapakowane: 410 × 310 × 85 mm

Waga

Z opakowania: 0,44 kg
Zapakowane: 0,5 kg

Gwarancja

Niezawodne użytkowanie: Ciesz się spokojnym użytkowaniem dzięki standardowej, dwuletniej, ograniczonej
gwarancji HP1.

Informacje dodatkowe

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

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Teczka

Firma HP zapewnia dwuletnią, ograniczoną gwarancję z pomocą techniczną online. Wymagany dostęp do internetu (nie wchodzi w zakres dostawy). Aby
dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z centrum obsługi klienta HP lub odwiedź stronę hp.com/go/orderdocuments. Rzeczywisty produkt może się różnić od
przedstawionego na ilustracji.
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Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje
zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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