Veri sayfası

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

15,6 inç'e kadar diyagonal
ekrana sahip dizüstü
bilgisayarlar için uygun olan
HP 15,6 inç Spectrum Kılıf
ile farkınızı ortaya koyun.
Güzel tasarımı ve zarif
biçimiyle mükemmel bir
şıklık sağlar. Olduğu gibi
taşıyın veya sırt çantanıza
koyun; dizüstü bilgisayarınız
size minnettar olacak!

●

Temel hasarlara ve çizilmelere karşı korumaya sahip gelişmiş tasarım.

●

Günlük çarpma ve çizilmelere karşı kılıfın tamamına dolgulu bir koruma
katmanı eklenmiştir. Dayanıklı fitilli dış yüzey, hava şartlarına karşı son derece
dayanıklıdır.

●

Pürüzsüz, mikro-süet iç kısım, çizilmelere karşı dayanıklı olan ve dizüstü
bilgisayar veya tabletinizi koruma altına alan yumuşak bir koruyucu kaplama
içerir.

●

Hava şartlarına dayanıklı dış yüzey.

●

Yumuşak çekişli kendi kendini onaran fermuar
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Uyumluluk

15,6 inç'e kadar çoğu dizüstü için uygundur.

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 415 x 282 x 25 mm
Karton Kutu Miktarı: 20
Palet tabakası başına karton sayısı: 6
Paletteki tabaka sayısı: 4
Palet başına Miktar: 480
Paketli: 325 x 415 x 30 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,25 kg
Paketli: 0,32 kg

Garanti

Huzur veren koruma: Çevrimiçi destek içeren bir yıllık HP standart sınırlı garantisi sayesinde içiniz rahat olsun.1

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

Kılıf

HP, çevrimiçi destek içeren bir yıllık sınırlı garanti içerir. İnternet erişimi gerekir ve ürünle birlikte sunulmaz. Ayrıntılar için HP Müşteri Desteği Merkezine başvurun
veya www.hp.com/go/orderdocuments adresini ziyaret edin. Gerçek ürün gösterilenden farklılık gösterebilir.
1

Ürün gösterilen resimlerden farklı görünebilir. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden
bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti
bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik
hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
04/17

