Dataark

HP 39.62 cm (15.6") Active
Backpack (Black/Mint Green)
Bygd for å holde følge.
Bygd for å vare.

Treningsstudio, arbeid og
aktiviteter – når dagen
holder deg i bevegelse, blir
slitestyrke viktig. Denne
ryggsekken har et polstret
rom som passer alle
bærbare PC-er på opptil
39,2 cm (15,6") diagonalt,
og et vannbestandig belegg
for å bidra til å holde
elektronikken din trygg.
Hold deg i farten med
komfort med
skulderstropper som puster
og lommer som oppbevarer
alt gjennom dagen.

Ta vare på investeringen din
●
Sikre den bærbare PC-en med et polstret rom som passer alle enheter på
opptil 39,62 cm (15,6") diagonalt.
Lett på skuldrene
●
Den er behagelig å ha på seg i lengre perioder takket være det polstrede
stoffet og en design som puster.
Sikkerhet mot alt slags vær
●
Stoff behandlet med vannbestandig belegg, bidrar til å beskytte elektronikken
mot skader.
Hold deg aktiv. Lagre mer.
●
Med karabinkroker og to lommer for vannflasker kan du ta med deg alt du
trenger.
Funksjoner
●
Bruk fremre lomme til å lagre sportsutstyr og tykke verdisaker.
●

Forlomme med glidelås og dedikert nettbrettlomme gjør at alt holdes på plass.

●

Ryggsekkmaterialet ble valgt for å eliminere vekt, slik at det ikke holder deg
igjen.

Dataark

HP 39.62 cm (15.6") Active Backpack (Black/Mint Green)

Kompatibilitet

Egnet for bærbare PC-er på opptil 39,62 cm (15,6").

Mål

Pakket ut: 460 x 300 x 140 mm
Pakket: 460 x 300 x 140 mm

Vekt

Pakket ut: 0,52 kg
Pakket: 0,56 kg

Garanti

Dekning som gir trygghet: Sov godt om natten med ett års begrenset standardgaranti fra HP.

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

15,6"-ryggsekk
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