Спецификация

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Briefcase and Mouse
Защита и продуктивност
– перфектната
комбинация.
Пътувайте уверено до и от
работа с елегантно и
удобно куфарче, което е
достатъчно издръжливо,
за да пази лаптопа и
ценностите Ви през целия
ден. Лесно подреждате
всичко необходимо за
работа в движение в
големи, плътно
прилепващи отделения.
Включената мишка
осигурява надеждно
решение за максимална
продуктивност навсякъде.

Водоустойчива
●
Водоустойчивите материали помагат за запазването на вътрешността суха.
Достатъчно място за най-важните ви устройства
●
Голямо вътрешно отделение с плътно прилепващи джобове за лаптопа и
аксесоарите за ефективна организация в движение.
Издръжлива външна обвивка
●
Подсилен цип и издръжлива конструкция предпазват принадлежностите
на лаптопа Ви.
●

Преден джоб с цип за сигурно носене на важни неща.

Спецификация

HP 39.62 cm (15.6") Classic Briefcase and Mouse

Съвместимост

Куфарче: Побира лаптопи с диагонал до 39,62 см (15,6 инча); Мишка: Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.x и
по-нова версия

Размери

без опаковка: 41 x 31 x 8,5 см
Брой в сандък или общ кашон: 5
Брой кашони в ниво на палета: 6
Брой пластове в палета: 5
Количество в една палета: 150
Опакован: 41 x 31 x 8,5 см

Тегло

без опаковка: 0,44 кг
Опакован: 0,58 кг

Гаранция

Покритие, осигуряващо спокойствие: Бъдете спокойни със стандартната едногодишна ограничена
гаранция на HP.

Допълнителна
информация

№ на продукт: 1FK06AA #ABB
UPC/EAN код: 190781349020

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

Куфарче; Кабелна мишка; Ръководство за бърз старт; Бележки към продукта; Гаранция
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услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо,
съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически
или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия документ.
04/17

