Fişă tehnică

HP 39.62 cm (15.6") Active
Backpack (Grey/Neon Yellow)
Conceput pentru a ţine
pasul. Conceput să dureze.

Gimnastică, muncă,
activităţi – când ziua vă ţine
în mişcare, durabilitatea
devine crucială. Acest rucsac
are un compartiment
căptuşit, potrivit pentru
orice laptop cu diagonala de
până la 39,62 cm (15,6”),
precum şi un înveliş
rezistent la apă, care
protejează produsele
electronice. Mergeţi oriunde
confortabil, graţie curelelor
de umăr respirabile şi
buzunarelor în care încape
tot ce vă trebuie.

Protejaţi-vă investiţia
●
Protejaţi-vă laptopul într-un compartiment căptuşit, conceput pentru orice
dispozitiv cu diagonala de până la 39,62 cm (15,6").
Se aşază comod pe umeri
●
Este confortabil de purtat pe perioade lungi de timp, graţie materialului
căptuşit şi designului respirabil.
Siguranţă la intemperii
●
Materialul tratat, cu înveliş rezistent la apă, protejează produsele electronice
împotriva deteriorării.
Rămâneţi activ. Puneţi mai multe.
●
Cu inele de carabină şi două buzunare pentru sticle de apă, puteţi transporta
tot ce vă trebuie.
Caracteristici
●
Utilizaţi chingile frontale pentru echipamentul sportiv şi lucrurile esenţiale
voluminoase.
●

Buzunarul frontal cu fermoar şi buzunarul dedicat tabelei vă permit să ţineţi
totul ordonat.

●

Materialul rucsacului a fost ales pentru a micşora greutatea, astfel încât să nu
vă ţină în loc.

Fişă tehnică

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

Compatibilitate

Pentru laptopuri de până la 39,62 cm (15,6").

Dimensiuni

Despachetat: 460 x 300 x 140 mm
Împachetat: 460 x 300 x 140 mm

Greutate

Despachetat: 0,52 kg
Împachetat: 0,56 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: lucraţi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de un an.

Informaţii suplimentare

număr produs: 1LU23AA #ABB
Cod UPC/EAN: 190781611905

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Rucsac de 15,6"
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