Dataark

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

Med HP 15.6
Spectrum-etuiet kan du
skille dig ud fra mængden.
Det passer til bærbare
computere med skærm på
op til 15,6". Hjertedesignet
og den elegante form giver
etuiet et raffineret præg.
Brug det, som det er, eller i
en taske – din bærbare
computer vil takke dig.

●

Strømlinet design som dækker det vigtigste og beskytter mod ridser.

●

Etuiet beskyttes mod dagligt slid og stød af et foret lag hele vejen rundt langs
siderne. Det holdbare ydre af twill er vejrbestandigt.

●

Det glatte for af syntetisk ruskind beskytter din bærbare computer eller
tablet-pc mod ridser, så den holder i lang tid.

●

Vandafvisende ydre.

●

Selvreparerende lynlås med blød trækstrimmel.

Dataark

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

Kompatibilitet

Passer til de fleste bærbare computere på op til 15,6"

Mål

Udpakket: 415 x 282 x 25 mm
Mængde i kasse eller masterpakke: 20
Antal kartoner pr. pallelag: 6
Antal lag på palle: 4
Antal pr. palle: 480
Pakket: 325 x 415 x 30 mm

Vægt

Udpakket: 0,25 kg
Pakket: 0,32 kg

Garanti

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

Yderligere oplysninger

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

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

Etui

HP yder 1 års begrænset garanti med onlinesupport. Kræver internetadgang (medfølger ikke). Kontakt HP's kundesupportcenter for at få yderligere oplysninger,
eller gå ind på www.hp.com/go/orderdocuments. Produktets udseende afviger muligvis fra det viste billede.
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Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med
produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller
redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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