Dataark

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Briefcase and Mouse
Beskyttelse.
Produktivitet. Den
perfekte kombinasjonen.
Pendle trygt med en stilig
og komfortabel koffert som
er tøff nok til å beskytte den
bærbare PC-en og
verdisaker hele dagen.
Ordne enkelt alt du trenger
til jobbreiser i romslige,
beskyttende rom. Den
medfølgende musen gir deg
en pålitelig løsning for
maksimal produktivitet,
hvor som helst.

Vannbestandig
●
Vannbestandige materialer hjelper med å holde interiøret tørt.
Rikelig med plass til alt du trenger
●
Et romslig innvendig rom med godt beskyttede lommer for bærbar PC og
tilbehør for en effektiv organisasjon på farten.
Slitesterk utvendig
●
En forsterket glidelås og hardfør konstruksjon beskytter det bærbare
PC-utstyret.
●

Lomme med glidelås fremme for trygg oppbevaring av verdisaker.

Dataark

HP 39.62 cm (15.6") Classic Briefcase and Mouse

Kompatibilitet

Koffert: Passer til bærbare datamaskiner på opptil 39,62 cm (15,6"); Mus: Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.x og
høyere

Mål

Pakket ut: 41 x 31 x 8,5 cm
Mengde i kasse med hovedkartonger: 5
Antall kartonger per pall-lag: 6
Antall lag på pall: 5
Antall per pall: 150
Pakket: 41 x 31 x 8,5 cm

Vekt

Pakket ut: 0,44 kg
Pakket: 0,58 kg

Garanti

Dekning som gir deg trygghet: Sov godt om natten med ett års begrenset standardgaranti fra HP.

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

Koffert; Mus med ledning; Hurtigstartveiledning; Produktmerknader; Garanti
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