Datablad

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

Skilj dig från mängden med
HPs 15,6-tums
Spectrum-fodral för bärbara
datorer med skärmar på
upp till 15,6 tum. Den
snygga och eleganta
utformningen utstrålar
subtil finess. Ta den i
handen eller i ryggsäcken –
din bärbara dator kommer
att tacka dig!

●

Effektiv design med grundläggande täckning och skydd mot repor.

●

Fodralets väggar är helfodrade med ett vadderat skikt som skyddar mot
vardagens stötar och repor. Den hållbara utsidan av twill står emot dåligt
väder.

●

Den smidiga polarvita insidan av mockaliknande material ger en mjuk
skyddande yta som förhindrar repor och håller din bärbara dator eller platta i
gott skick.

●

Vädertålig utsida.

●

Självreparerande blixtlås med mjukgående dragtapp.

Datablad

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

Kompatibilitet

Passar de flesta bärbara datorer på upp till 15,6 tum.

Yttermått

Utan emballage: 415 x 282 x 25 mm
Kvantitet av väskor eller huvudkartonger: 20
Antal kartonger per pallager: 6
Antal lager på pall: 4
Antal per pall: 480
Förpackat: 325 x 415 x 30 mm

Vikt

Utan emballage: 0,25 kg
Förpackat: 0,32 kg

Garanti

Täckning som ger dig ro: Du sover lugnt med HPs begränsade ettåriga standardgaranti med onlinesupport.1

Ytterligare information

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

Ursprungsland

Kina

Medföljer

Fodral

HP ger ett års begränsad garanti med onlinesupport. Internetåtkomst krävs och ingår inte. Vänd dig till HPs kundsupportcenter för mer information eller gå till
www.hp.com/go/orderdocuments. Den faktiska produkten kan variera från bilden som visas.
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Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan
komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de
uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti.
HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri.
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