Specifikace

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

Odlište se od ostatních s
15,6" pouzdrem HP
Spectrum pro přenosné
počítače s úhlopříčkou až
15,6“. Design v podobě
srdce a elegantní tvary
vytvářejí působivý vzhled.
Noste ho jen tak nebo ho
strčte do batohu – váš
přenosný počítač vám
poděkuje!

●

Jednoduchý design zajišťující základní ochranu a ochranu proti poškrábání.

●

Kvalitní polstrování ve spojení s dlouhými postranními díly pouzdra zajistí
ochranu před každodenními nárazy a odíráním. Vnější strana z odolného kepru
poskytuje spolehlivou ochranu proti povětrnostním vlivům.

●

Vnitřek z hladkého mikroplyše poskytuje jemnou ochranu notebooku nebo
tabletu proti odírání a nárazům.

●

Voděodolná vnější vrstva.

●

Samoopravitelný zip s praktickým jezdcem.

Specifikace

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

Kompatibilita

Vhodný pro většinu přenosných počítačů s úhlopříčkou až 15,6“.

Rozměry

Bez obalu: 415 x 282 x 25 mm
Bedna nebo hlavní karton – množství: 20
Počet krabic ve vrstvě palet: 6
Počet vrstev v paletě: 4
Počet na paletu: 480
Balení: 325 x 415 x 30 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,25 kg
Balení: 0,32 kg

Záruka

Spolehlivé pokrytí: Spolehlivá standardní jednoletá omezená záruka HP s online podporou vám poskytne klid na
práci.1

Další informace

P/N: 1AT98AA #ABB
Kód UPC/EAN: 190781080848

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Obal

Společnost HP poskytuje jednoletou omezenou záruku s online podporou. Je vyžadováno připojení k internetu, které není součástí dodávky. Podrobné informace
získáte ve středisku péče o zákazníky HP nebo na stránce www.hp.com/go/orderdocuments. Skutečný vzhled produktu nemusí být stejný jako na obrázku.
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Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami
přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP
není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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