Спецификация

HP 39.62 cm (15.6") Active
Backpack (Marine Blue/Coral
Red)
Създадена да издържа
на темпото Ви.
Създадена да бъде
издръжлива.
Фитнес, работа, други
занимания – когато денят
Ви изисква да сте в
движение,
издръжливостта става
ключова. Тази раница
разполага с уплътнено
отделение, което побира
лаптоп с диагонал до
39,62 см (15,6 инча), и
водоустойчиво покритие,
което защитава
електронните устройства.
Движете се удобно с
„дишащи“ презрамки за
раменете и джобове за
съхраняване на всичко,
което денят Ви изисква.

Защитете инвестицията си
●
Защитете лаптопа си с уплътнено отделение, което побира устройства с
диагонал до 39,62 см (15,6 инча).
Не натоварва раменете Ви
●
Удобно носене за продължителни периоди от време благодарение на
подплатена материя и „дишащ“ дизайн.
Защита от атмосферните условия
●
Материята, обработена с водоустойчиво покритие защитава
електрониката от повреди.
Останете активни. Съхранявайте повече.
●
С гайки за карабинери и два джоба за бутилки с вода можете да носите
всичко, което Ви е необходимо.
Функции
●
Използвайте предното мрежесто отделение за съхраняване на спортна
екипировка и обемни неща.
●

Предният джоб с цип и специализираният джоб за таблет Ви позволяват
да държите всичко на мястото му.

●

Материалът на раницата е избран за намалено тегло, за да не Ви тежи.

Спецификация

HP 39.62 cm (15.6") Active Backpack (Marine Blue/Coral Red)

Съвместимост

Побира лаптоп с диагонал до 39,62 см (15,6 инча).

Размери

без опаковка: 460 x 300 x 140 мм
Опакован: 460 x 300 x 140 мм

Тегло

без опаковка: 0,52 кг
Опакован: 0,56 кг

Гаранция

Покритие, осигуряващо спокойствие: Бъдете спокойни със стандартната едногодишна ограничена
гаранция на HP.

Допълнителна
информация

№ на продукт: 1MR61AA #ABB
UPC/EAN код: 190781636854

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

Раница за лаптоп до 15,6 инча
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