Karta produktu

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

Wyróżnij się dzięki
futerałowi HP Spectrum
15.6 do laptopów z
ekranem o maksymalnej
przekątnej 15,6 cala.
Kształt serca i elegancki
wygląd dodają subtelnej
wytworności. Możliwość
noszenia samodzielnego
lub umieszczenia w plecaku
– Twój laptop będzie
doskonale chroniony!

●

Nowoczesna konstrukcja z podstawowym zabezpieczeniem i ochroną przed
zarysowaniem.

●

Ochronna warstwa z miękką ochronną poduszką jest połączona ze ściankami
futerału, zabezpieczając sprzęt przed uderzeniami i otarciami podczas
codziennego użytkowania. Wytrzymała powłoka zewnętrzna z tkaniny
zapewnia niezawodną ochronę przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi.

●

Gładkie wnętrze z mikrozamszu zapewnia miękką ochronę komputera
przenośnego lub tabletu przed zarysowaniami.

●

Wodoszczelna powierzchnia zewnętrzna.

●

Samonaprawiający się zamek błyskawiczny z płynnie działającą zawleczką.

Karta produktu

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

Zgodność

Pasuje do większości laptopów z ekranem o przekątnej do 15,6 cala.

Wymiary

Z opakowania: 415 x 282 x 25 mm
Ilość w pudełku lub głównym opakowaniu kartonowym: 20
Ilość kartonów w warstwie na palecie: 6
Ilość warstw na palecie: 4
Liczba na palecie: 480
Zapakowane: 325 x 415 x 30 mm

Waga

Z opakowania: 0,25 kg
Zapakowane: 0,32 kg

Gwarancja

Niezawodne użytkowanie: Ciesz się spokojnym użytkowaniem dzięki standardowej, rocznej, ograniczonej
gwarancji HP z pomocą techniczną online1.

Informacje dodatkowe

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

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Futerał

Firma HP zapewnia roczną, ograniczoną gwarancję z pomocą techniczną online. Wymagany dostęp do internetu (nie wchodzi w zakres dostawy). Aby dowiedzieć
się więcej, skontaktuj się z centrum obsługi klienta HP lub odwiedź stronę hp.com/go/orderdocuments. Rzeczywisty produkt może się różnić od przedstawionego na
ilustracji.
1

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje
zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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