Dataark

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

Skill deg markant ut med
etuiet HP 15.6 Spectrum
som passer de fleste
nettbrett med skjermer på
opptil 15,6 tommer
diagonalt. Hjertedesignet og
den slanke formen er utsøkt
elegant. Bær den som den
er eller ta den med i
ryggsekken – datamaskinen
din kommer til å takke deg!

●

Strømlinjeformet design med essensiell dekning og ripebeskyttelse.

●

Et lag med polstret beskyttelse i hele lengden på vesken tar av for daglige støt
og fall. Det holdbare eksteriøret i twill gir pålitelig værbestandighet.

●

Det glatte interiøret i semsket skinn gir et mykt beskyttelsesteppe, som
motstår riper og bevarer den bærbare datamaskinen/nettbrettet.

●

Vannavstøtende utside.

●

Selvreparerende glidelås med praktisk puller.

Dataark

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

Kompatibilitet

Passer de fleste bærbare datamaskiner opptil 15,6 tommer.

Mål

Pakket ut: 415 x 282 x 25 mm
Mengde i kasse med hovedkartonger: 20
Antall kartonger per pall-lag: 6
Antall lag på pall: 4
Antall per pall: 480
Pakket: 325 x 415 x 30 mm

Vekt

Pakket ut: 0,25 kg
Pakket: 0,32 kg

Garanti

Dekning som gir trygghet: Sov godt om natten med ett års begrenset standardgaranti fra HP med nettbasert
støtte.1

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

Veske

HP gir ett års begrenset garanti med nettbasert støtte. Internett-tilgang er påkrevd og ikke inkludert. Kontakt HPs kundestøttesenter for å få nærmere detaljer,
eller gå til www.hp.com/go/orderdocuments. Faktisk produkt kan variere fra bildet som vises.
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Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette
dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for
tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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