Folha de Dados

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

Destaque-se pela elegância
com a Bolsa HP Spectrum
de 39,62 cm (15,6 pol.) para
portáteis com ecrãs até
39,62 cm (15,6 pol.) na
diagonal. O design elegante
e com corações
conferem-lhe um requinte
subtil. Transporte-a na mão
ou na sua mochila, e o seu
portátil irá agradecer!

●

Design simplificado com cobertura essencial e proteção contra riscos.

●

Uma proteção almofadada integrada em todo o comprimento da capa para
amortecer pancadas e evitar riscos. O exterior duradouro em sarja permite
uma boa resistência às condições atmosféricas.

●

O interior macio e em micro-camurça confere uma camada de proteção suave
resistente a riscos que protege o seu portátil ou tablet.

●

Exterior impermeável.

●

Fecho de correr com sistema antibloqueio e cursor suave.
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HP 39.62 cm (15.6") Spectrum Sleeve (Ladies edition)

Compatibilidade

Adapta-se à maioria dos portáteis com até 39,62 cm (15,6 pol.).

Dimensões

Fora da caixa: 415 x 282 x 25 mm
Quantidade da Embalagem ou da Maior Caixa de Cartão Principal: 20
Número de caixas de cartão por camada de palete: 6
Número de camadas na palete: 4
Quantidade por Palete: 480
Embalado: 325 x 415 x 30 mm

Peso

Fora da caixa: 0,25 kg
Embalado: 0,32 kg

Garantia

Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu produto com uma garantia limitada normal de 1 ano da
HP com suporte online.1

Informação adicional

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Capa

A HP inclui uma garantia limitada de 1 ano com suporte online. Requer ligação à Internet, não incluída. Consulte o Centro de Suporte ao Cliente HP (HP Customer
Support Center) para saber mais informações ou visite www.hp.com/go/orderdocuments. O produto real poderá ser diferente do apresentado na imagem.
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O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas
neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas
nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento
deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou
editoriais ou omissões contidas no presente documento.
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