Dataark

HP 39.62 cm (15.6") Active
Backpack (Marine Blue/Coral
Red)
et til at tage med.Bygg
Bygget til at holde.
Fitness, arbejde, aktiviteter
– når du er i gang hele
dagen, bliver holdbarheden
afgørende. Denne rygsæk
har et polstret rum, der
passer til alle bærbare pc'er
på op til 39,62 cm (15,6"),
og en vandafvisende
overflade, der beskytter din
elektronik. Med de åndbare
skulderstropper er den
behagelig at bære, når du er
på farten, og der er lommer
til alt det, du skal bruge i
løbet af dagen.

Beskyt din investering
●
Du kan opbevare din bærbare pc i sikkerhed i et polstret rum, der passer til alle
enheder på op til 39,62 cm (15,6").
Behagelig på skuldrene
●
Behagelig at bære i lang tid ad gangen takket være polstringen og det åndbare
materiale.
Beskyttelse mod vind og vejr
●
Materialet er forsynet med en vandafvisende overflade, der hjælper med at
beskytte elektronikken.
Hold dig aktiv. Plads til det hele.
●
Med karabinhager og to lommer til vandflasker kan du medbringe alt, hvad du
har brug for.
Funktioner
●
Remme og stropper på forsiden kan bruges til sportsudstyr og store
genstande.
●

Frontlommen med lynlås og lommen til din tablet-pc gør det nemt at holde
det hele på plads.

●

Materialet til rygsækken blev valgt med henblik på at reducere vægten, så den
ikke bremser dig.

Dataark

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

Kompatibilitet

Passer til bærbare pc'er op til 39,62 cm (15,6").

Mål

Udpakket: 460 x 300 x 140 mm
Pakket: 460 x 300 x 140 mm

Vægt

Udpakket: 0,52 kg
Pakket: 0,56 kg

Garanti

Dækning, som giver ro i sindet: Med en begrænset HP-standardgaranti på 1 år kan du have ro i sindet.

Yderligere oplysninger

P/N: 1MR61AA #ABB
UPC/EAN code: 190781636854

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

Rygsæk på 15,6"
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