Adatlap

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

Bírja a terhelést. Sokáig
elkíséri.

Edzés, munka, mindennapi
tevékenységek – ha
mozgalmasan telnek a
napjai, a tartósság
létfontosságú szemponttá
válik. A hátizsák rendelkezik
egy párnázott rekesszel,
amely 39,62 cm-es (15,6
hüvelykes) átmérőig
bármilyen laptophoz illik,
vízálló bevonata pedig
megvédi az elektronikus
készülékeket. A
légáteresztő vállpántok,
valamint a sokoldalú zsebek
mozgás közben is
gondoskodnak kényelméről,
és magával vihet mindent,
amire a nap folyamán
szüksége lehet.

Megőrzi a befektetett értéket
●
Védje laptopját egy párnázott rekesszel, amely 39,62 cm-es (15,6 hüvelykes)
átmérőig bármilyen eszközhöz használható.
Kíméletes a vállhoz
●
Párnázott anyagának és légáteresztő kialakításának köszönhetően hosszú
időn át is kényelmesen hordható.
Védelem az időjárás viszontagságai ellen
●
Vízálló bevonattal rendelkező anyaga megvédi az elektronikus készülékeket a
károsodástól.
Aktív élet. Még több tárhely.
●
A karabinerhurkoknak és a két palacktartó zsebnek köszönhetően mindent
magánál tarthat, amire csak szüksége lehet.
Jellemzők
●
Az első hálót használhatja sportfelszerelések és nagyobb méretű
hordoznivalók tárolására.
●

Az első cipzáros zsebnek és a kifejezetten táblagépekhez kialakított zsebnek
köszönhetően mindent a maga helyén tarthat.

●

A hátizsák anyaga úgy lett kiválasztva, hogy a súlya a lehető legkisebb legyen,
így ne zavarja a mozgásban.
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Kompatibilitás

Legfeljebb 39,62 cm-es (15,6 hüvelykes) laptopokhoz.

Méretek

Kicsomagolva: 460 x 300 x 140 mm
Csomagolva: 460 x 300 x 140 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,52 kg
Csomagolva: 0,56 kg

Jótállás

Megbízható jótállás: Az egyéves HP normál jótállás mellett nyugodtan alhat.

További információ

Termékszám: 1MR61AA #ABB
UPC/EAN-kód: 190781636854

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

15,6 hüvelykes hátizsák
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