Fişă tehnică

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Briefcase
Protecţie. Organizare. În
deplasare.

Când vă deplasaţi mai
mereu, loviturile şi şocurile
zilnice pot avea efecte
negative asupra laptopului
şi obiectelor de valoare.
Protejaţi-vă toate lucrurile,
din punctul A până în
punctul B, cu o servietă
confortabilă, concepută
pentru a asigura o protecţie
eficientă pentru întreaga zi.
Accesaţi şi organizaţi cu
uşurinţă laptopul şi lucrurile
esenţiale de zi cu zi, într-o
geantă spaţioasă, rezistentă
la intemperii, cu
compartimente comode.

Rezistenţă la apă
●
Materialele rezistente la apă menţin interiorul uscat.
Spaţiu pentru toate lucrurile esenţiale
●
Un compartiment spaţios şi potrivit pentru laptop, plus buzunare adânci,
pentru organizare eficientă în deplasare.
Exterior rezistent
●
Un fermoar întărit şi o construcţie robustă vă protejează laptopul şi lucrurile
esenţiale.
●

Buzunar frontal cu fermoar, pentru transportul sigur al obiectelor valoroase.

Făcut să dureze
●
Standardele şi cerinţele stricte de la HP asigură calitatea durabilă.

Fişă tehnică

HP 39.62 cm (15.6") Classic Briefcase

Compatibilitate

Pentru laptopuri de până la 39,62 cm (15,6 inchi)

Dimensiuni

Despachetat: 410 x 310 x 85 mm
Numărul de cutii sau baxuri: 5
Număr de cutii de carton pe un nivel al paletului: 6
Număr de niveluri în palet: 5
Cantitate per palet: 150
Împachetat: 410 x 310 x 85 mm

Greutate

Despachetat: 0,44 kg
Împachetat: 0,5 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: lucraţi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de doi ani.1

Informaţii suplimentare

număr produs: 1FK07AA #ABB
Cod UPC/EAN: 190781262961

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Servietă

HP include o garanţie limitată de doi ani, cu asistenţă online. Este necesar accesul la Internet, acesta nefiind inclus. Pentru detalii, consultaţi Centrul de asistenţă
pentru clienţi HP sau vizitaţi www.hp.com/go/orderdocuments. Produsul real poate să difere de cel prezentat în imagini.
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