Fişă tehnică

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

Diferenţiaţi-vă cu mapa HP
Spectrum de 15,6 inchi
pentru laptopuri cu ecrane
cu diagonală de până la
15,6 inchi. Designul cu inimi
şi forma atractivă oferă un
rafinament subtil.
Transportaţi-o ca atare sau
puneţi-o în rucsac –
laptopul vă va mulţumi!

●

Design eficientizat, cu acoperire esenţială şi protecţie împotriva zgârierii.

●

Un strat de protecţie căptuşit se îmbină pe toată lungimea pereţilor mapei,
pentru a contracara loviturile şi uzura de fiecare zi. Exteriorul durabil din
ţesătură diagonală asigură o bună rezistenţă la intemperii.

●

Interiorul din micro-velur neted oferă un înveliş de protecţie fin, care rezistă la
zgâriere şi vă protejează laptopul sau tableta.

●

Exterior rezistent la intemperii.

●

Fermoar cu reparare automată, cu ureche de tragere netedă.

Fişă tehnică

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

Compatibilitate

Pentru laptopuri de până la 15,6 inchi.

Dimensiuni

Despachetat: 415 x 282 x 25 mm
Numărul de cutii sau baxuri: 20
Număr de cutii de carton pe un nivel al paletului: 6
Număr de niveluri în palet: 4
Cantitate per palet: 480
Împachetat: 325 x 415 x 30 mm

Greutate

Despachetat: 0,25 kg
Împachetat: 0,32 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: beneficiaţi de o garanţie limitată HP standard de un an, cu asistenţă online.1

Informaţii suplimentare

număr produs: 1AT98AA #ABB
Cod UPC/EAN: 190781080848

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Mapă

HP include o garanţie limitată de un an, cu asistenţă online. Este necesar accesul la Internet, acesta nefiind inclus. Pentru detalii, consultaţi Centrul de asistenţă
pentru clienţi HP sau vizitaţi www.hp.com/go/orderdocuments. Produsul real poate să difere de cel prezentat în imagini.
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Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din
documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate
în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca
fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din
documentul de faţă.
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