Спецификация

HP 39.62 cm (15.6") Spectrum
Sleeve (Ladies edition)

Откроявайте се и бъдете
различни с 15,6-инчовия
калъф HP Spectrum за
лаптопи с екран с
диагонал до 15,6 инча.
Дизайнът на сърце и
елегантната форма
придават изтънчен финес.
Носете го самостоятелно
или го пъхнете в раницата
си – Вашият лаптоп ще ви
благодари!

●

Опростен дизайн с основно покритие и защита срещу надрасквания.

●

Подплата по цялото продължение на стените на калъфа, която предпазва
от удари и надраскване при всекидневна употреба. Издръжливият
екстериор от кепър предоставя надеждна устойчивост на атмосферните
влияния.

●

Гладкият интериор от микро велур предоставя мека защита, не допуска
надраскване и пази Вашия лаптоп или таблет.

●

Материал на външната обвивка, устойчив на влиянията на околната среда.

●

Самопоправящи се ципове с гладки водачи.

Спецификация

HP 39.62 cm (15.6") Spectrum Sleeve (Ladies edition)

Съвместимост

Подходящ за повечето преносими компютри до 15,6 инча.

Размери

без опаковка: 415 x 282 x 25 мм
Брой в сандък или общ кашон: 20
Брой кашони в ниво на палета: 6
Брой пластове в палета: 4
Количество в една палета: 480
Опакован: 325 x 415 x 30 мм

Тегло

без опаковка: 0,25 кг
Опакован: 0,32 кг

Гаранция

Покритие, осигуряващо спокойствие: Бъдете спокойни със стандартната едногодишна ограничена
гаранция на HP с онлайн поддръжка.1

Допълнителна
информация

№ на продукт: 1AT98AA #ABB
UPC/EAN код: 190781080848

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

Калъф

HP включва едногодишна ограничена гаранция с онлайн поддръжка. Изисква се интернет достъп, който не е включен в пакета. За подробности се
консултирайте с Центъра за поддръжка на клиенти на HP или посетете www.hp.com/go/orderdocuments. Действителният продукт може да се различава от
показаното изображение.
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Продуктът може да се различава от показаните изображения. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Информацията в
настоящия документ може да бъде променяна без предварително уведомяване. Единствените гаранции за продуктите и
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.
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