Φύλλο δεδομένων

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

Ξεχωρίστε με τη θήκη HP
Spectrum 15,6 για
φορητούς υπολογιστές με
οθόνη έως 15,6 ιντσών. Η
σχεδίαση με καρδιές και η
κομψή φόρμα προσδίδουν
εκλεπτυσμένη εμφάνιση.
Κρατήστε την όπως είναι ή
βάλτε την στο σακίδιό σας.
Ο φορητός σας
υπολογιστής θα σας
ευγνωμονεί!

●

Απλή σχεδίαση για ουσιαστική κάλυψη και προστασία από τις γρατσουνιές.

●

Ολόκληρη η θήκη είναι επενδυμένη, έτσι ώστε να προστατεύονται τα
περιεχόμενά της από χτυπήματα και γρατσουνιές. Το ανθεκτικό εξωτερικό
από ντιαγκονάλ προσφέρει αξιόπιστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

●

Το λείο εσωτερικό από μικροσουέτ εξασφαλίζει ένα μαλακό κάλυμμα
προστασίας του φορητού υπολογιστή ή του tablet σας από γρατσουνιές.

●

Εξωτερικό υλικό ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.

●

Σπειροειδές φερμουάρ με βολικό οδηγό.

Φύλλο δεδομένων

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

Συμβατότητα

Κατάλληλη για τους περισσότερους φορητούς υπολογιστές έως 15,6 ιντσών.

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 415 x 282 x 25 mm
Ποσότητα θήκης ή χαρτόκουτου κανονικού μεγέθους: 20
Αριθμός κουτών ανά στρώμα παλέτας: 6
Αριθμός στρωμάτων παλέτας: 4
Ποσότητα ανά παλέτα: 480
Συσκευασμένο: 325 x 415 x 30 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,25 kg
Συσκευασμένο: 0,32 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση ενός έτους της ΗΡ με
online υποστήριξη.1

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Θήκη

Η HP παρέχει περιορισμένη εγγύηση ενός έτους με online υποστήριξη. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται. Για λεπτομέρειες,
επικοινωνήστε με το Κέντρο υποστήριξης πελατών της HP ή ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/orderdocuments. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να
διαφέρει από την εικόνα.
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Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν
πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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