Folha de Dados

HP 39.62 cm (15.6") Active
Backpack (Black/Mint Green)
Concebida para as suas
necessidades. Concebida
para durar.
Ginásio, trabalho e
atividades. Quando o seu
dia mantém-no em
constante movimento, a
durabilidade torna-se
essencial. Esta mochila
inclui um compartimento
almofadado, adequado a
qualquer portátil com até
39,62 cm (15,6 pol.) na
diagonal, e revestimento
impermeável para manter
os seus dispositivos
eletrónicos protegidos.
Desloque-se de forma
confortável com as alças de
ombro respiráveis e os
bolsos para guardar tudo o
que necessita ao longo do
dia.

Proteja o seu investimento
●
Proteja o seu portátil com um compartimento almofadado, adequado a
qualquer dispositivo de 39,62 cm (15,6 pol.) na diagonal.
Sensação de conforto nos ombros
●
Leve confortavelmente a mochila às costas durante horas a fio, graças ao
tecido almofadado e ao design respirável.
Proteção contra as condições atmosféricas
●
O tecido com revestimento impermeável protege os dispositivos eletrónicos de
danos.
Mantenha-se ativo. Guarde e transporte mais.
●
Com clipes e os dois compartimentos para garrafas de água, pode transportar
tudo o que necessita.
Funcionalidades
●
Utilize os elásticos frontais para guardar equipamento de desporto e
pertences volumosos.
●

O bolso frontal com fecho de correr e o bolso para um tablet permitem-lhe ter
tudo devidamente organizado.

●

O material da mochila foi devidamente selecionado para reduzir o peso e
facilitar o transporte.

Folha de Dados

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

Compatibilidade

Adequada a portáteis com até 39,62 cm (15,6 pol.).

Dimensões

Fora da caixa: 460 x 300 x 140 mm
Embalado: 460 x 300 x 140 mm

Peso

Fora da caixa: 0,52 kg
Embalado: 0,56 kg

Garantia

Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu artigo com uma garantia limitada normal de dois anos da
HP.

Informação adicional

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Mochila de 39,62 cm (15,6 pol.)
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