Datasheet

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

Onderscheid je met de HP
15.6 Spectrum Sleeve voor
laptops met een scherm tot
15,6 inch. Het hartontwerp
en het slanke profiel zorgen
voor een subtiele afwerking.
Draag je laptop in de sleeve
of schuif de sleeve in je
rugtas voor extra
bescherming!

●

Strakke hoes beschermt goed tegen krassen.

●

De hoes is over de volle lengte voorzien van een extra beschermende laag,
tegen stoten en slijtage. De stevige keperstof aan de buitenzijde is prima
weerbestendig.

●

De gladde microsuède binnenzijde beschermt op een zachte manier tegen
krassen en houdt je laptop of tablet langer mooi.

●

Buitenzijde kan tegen een spatje.

●

Zelfherstellende rits met soepele trekker.

Datasheet

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

Compatibiliteit

Voor de meeste laptops tot 15,6 inch.

Afmetingen

Zonder verpakking: 415 x 282 x 25 mm
Inhoud doos of mastercarton: 20
Aantal pakken per palletlaag: 6
Aantal lagen per pallet: 4
Aantal per pallet: 480
In verpakking: 325 x 415 x 30 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 250 gr
In verpakking: 320 gr

Garantie

Dekking voor zekerheid: Je krijgt één jaar standaardgarantie van HP met online support. Dat is wel zo prettig.1

Extra informatie

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

Land van herkomst

China

Inhoud van de doos

Hoes

HP biedt één jaar garantie met online support. Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen. Neem contact op met het HP Customer Support Center voor meer
informatie of ga naar www.hp.com/go/orderdocuments. Het werkelijke product kan afwijken van de foto.
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Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP
producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of
elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende
garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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