Φύλλο δεδομένων

HP 39.62 cm (15.6") Active
Backpack (Black/Mint Green)
Σχεδίαση για
ανθεκτικότητα. Σχεδίαση
για διάρκεια.
Γυμναστήριο, δουλειά,
δραστηριότητες – όταν
βρίσκεστε σε διαρκή κίνηση,
η ανθεκτικότητα είναι
σημαντική. Αυτό το σακίδιο
διαθέτει μια θήκη με
μαλακή επένδυση για κάθε
φορητό υπολογιστή με
οθόνη έως 39,62 cm (15.6")
και αδιάβροχη επικάλυψη
για την προστασία των
ηλεκτρονικών σας
συσκευών. Διατηρήστε την
άνεση σας κατά τις
μετακινήσεις σας με τα
λουριά ώμου που
αναπνέουν και τις θήκες για
να αποθηκεύετε όλα όσα
χρειάζεστε.

Προστατεύστε την επένδυσή σας
●
Προστατέψτε τον φορητό υπολογιστή σας, χάρη στη θήκη με μαλακή
επένδυση που χωράει οποιαδήποτε συσκευή με οθόνη μέχρι 39,62 cm
(15,6").
Ξεκούραστο για τους ώμους σας
●
Φοριέται άνετα για πολλή ώρα χάρη στη μαλακή επένδυση και τη σχεδίαση
που αναπνέει.
Προστασία από τον καιρό
●
Το ύφασμα με αδιάβροχη επικάλυψη συμβάλλει στην προστασία των
ηλεκτρονικών συσκευών από βλάβη.
Παραμείνετε δραστήριοι. Αποθηκεύστε περισσότερα.
●
Με τις θηλιές για καραμπίνερ και δύο θήκες για μπουκάλια νερού, μπορείτε
να πάρετε μαζί σας ό,τι χρειάζεστε.
Χαρακτηριστικά
●
Χρησιμοποιήστε το μπροστινό δίχτυ για να αποθηκεύσετε αθλητικό και άλλο
ογκώδη εξοπλισμό.
●

Η μπροστινή θήκη με φερμουάρ και η ειδική θήκη για tablet σάς επιτρέπουν
να τα έχετε όλα στη θέση τους.

●

Το υλικό του σακιδίου επιλέχτηκε για λιγότερο βάρος ώστε να μην περιορίζει
τις κινήσεις σας.
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Συμβατότητα

Για φορητούς υπολογιστές έως 39,62 cm (15,6").

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 460 x 300 x 140 mm
Συσκευασμένο: 460 x 300 x 140 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,52 kg
Συσκευασμένο: 0.56 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση ενός έτους της ΗΡ.

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: 1LU22AA #ABB
UPC/EAN code: 190781611875

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Σακίδιο 15,6"
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