Datablad

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Briefcase
Skydd och ordning när du
är på språng.

När du konstant befinner
dig på språng kan
vardagens stötar och
smällar göra att din bärbara
dator och dina värdesaker
tar stryk. Skydda alla dina
tillbehör från punkt A till
punkt B med en bekväm
ryggsäck som har utformats
för att erbjuda ett tåligt
heldagsskydd. Få enkel
åtkomst till och gör det
enkelt att ordna viktiga
vardagliga tillbehör i en
rymlig, vädertålig väska
med praktiska fack.

Vattenfast
●
Vattenbeständiga material håller insidan torr.
Gott om utrymme för allt du behöver ha med dig
●
Ett rymligt och snyggt fack för en bärbar dator och djupa fickor, för ordning och
reda när du är på språng.
Slitstark utsida
●
Ett förstärkt blixtlås och en tålig konstruktion skyddar de viktiga tillbehören till
din bärbara dator.
●

Framficka med blixtlås för säker förvaring av dina värdefulla saker.

Byggd för att hålla
●
Strikta HP-standarder och -riktlinjer ger hållbar kvalitet.

Datablad

HP 39.62 cm (15.6") Classic Briefcase

Kompatibilitet

Passar bärbara datorer på upp till 39,62 cm (15,6 tum)

Yttermått

Utan emballage: 410 x 310 x 85 mm
Kvantitet av väskor eller huvudkartonger: 5
Antal kartonger per pallager: 6
Antal lager på pall: 5
Antal per pall: 150
Förpackat: 410 x 310 x 85 mm

Vikt

Utan emballage: 0,44 kg
Förpackat: 0,5 kg

Garanti

Täckning som ger dig ro: Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på två år.1

Ytterligare information

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

Ursprungsland

Kina

Medföljer

Portfölj

HP ger två års begränsad garanti med onlinesupport. Internetåtkomst krävs och ingår inte. Vänd dig till HPs kundsupportcenter för mer information eller gå till
www.hp.com/go/orderdocuments. Den faktiska produkten kan variera från bilden som visas.
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Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan
komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de
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