Dataark

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Briefcase and Mouse
Beskyttelse.
Produktivitet. Det
perfekte par.
Du kan pendle med ro i
sindet med denne elegante,
bekvemme
dokumentmappe, som er
stærk nok til at beskytte
den bærbare computer og
dine værdigenstande hele
dagen. Det er nemt at
organisere alt det, du skal
bruge på farten, i
rummelige og praktiske
rum. Den medfølgende mus
giver dig en pålidelig løsning
til maksimal produktivitet
overalt.

Vandbestandig
●
De vandfaste materialer holder indersiden tør.
Masser af plads til al dit udstyr
●
Et rummeligt indvendigt rum med praktiske lommer til den bærbare computer
og tilbehør giver effektivitet på farten.
Robust yderside
●
En forstærket lynlås og den robuste konstruktion sikrer alt det vigtige på den
bærbare computer.
●

Lomme foran med lynlås til værdigenstande.

Dataark

HP 39.62 cm (15.6") Classic Briefcase and Mouse

Kompatibilitet

Dokumentmappe: Passer til bærbare computere på op til 39,62 cm (15,6"); Mus: Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.x
og nyere

Mål

Udpakket: 41 x 31 x 8,5 cm
Mængde i kasse eller masterpakke: 5
Antal kartoner pr. pallelag: 6
Antal lag på palle: 5
Antal pr. palle: 150
Pakket: 41 x 31 x 8,5 cm

Vægt

Udpakket: 0,44 kg
Pakket: 0,58 kg

Garanti

Dækning, som giver ro i sindet: Med en begrænset HP-standardgaranti på 1 år kan du have ro i sindet.

Yderligere oplysninger

P/N: 1FK06AA #ABB
UPC/EAN code: 190781349020
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