Specifikace

HP 39.62 cm (15.6") Active
Backpack (Grey/Neon Yellow)
Praktické provedení.
Vysoká odolnost.

Tělocvična, práce, aktivity –
když jste celý den v jednom
kole, oceníte vysokou
odolnost. Tento batoh má
polstrovanou přihrádku, do
které se vejde notebook s
úhlopříčkou až 39,62 cm
(15,6“), a voděodolnou
vnější vrstvu, která pomůže
ochránit vaše elektronická
zařízení. Pohodlné
cestování s prodyšnými
ramenními popruhy a
kapsami, do kterých uložíte
vše potřebné.

Chraňte své investice
●
Ochraňte svůj notebook v polstrované přihrádce, která pojme zařízení s
úhlopříčkou až 39,62 cm (15,6“).
Snadné nošení na ramenou
●
Polstrované a prodyšné provedení pro dlouhodobě pohodlné nošení.
Ochrana před nevyzpytatelným počasím
●
Tkanina s voděodolnou svrchní vrstvou pomáhá chránit elektronická zařízení
před poškozením.
Zůstaňte aktivní. Uložte více věcí.
●
Batoh má očka na karabinu a dvě kapsy na lahev, abyste si s sebou mohli vzít
vše, co potřebujete.
Funkce
●
Do přední síťované kapsy zase uložíte sportovní vybavení a větší předměty.
●

S přední kapsou na zip a speciální kapsou na tablet vše uložíte hezky na své
místo.

●

Batoh je vyroben z lehkého materiálu, aby vás při nošení neomezoval.

Specifikace

HP 39.62 cm (15.6") Active Backpack (Grey/Neon Yellow)

Kompatibilita

Vhodný pro přenosné počítače s úhlopříčkou až 39,62 cm (15,6“).

Rozměry

Bez obalu: 460 x 300 x 140 mm
Balení: 460 x 300 x 140 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,52 kg
Balení: 0,56 kg

Záruka

Spolehlivé pokrytí: Standardní jednoletá omezená záruka HP vám poskytne klid na práci.

Další informace

P/N: 1LU23AA #ABB
Kód UPC/EAN: 190781611905

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

15,6“ batoh
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