Datasheet

HP 39.62 cm (15.6") Active
Backpack (Marine Blue/Coral
Red)
Gemaakt om door te gaan.
Robuust ontworpen.
Fitness, werk, activiteiten –
als je de hele dag in
beweging bent, is
duurzaamheid cruciaal. Dit
backpack heeft een gevoerd
vak waarin elke laptop tot
15,6-inch (39,62 cm) past
en een waterbestendige
coating om je elektronica te
beschermen. Ga
comfortabel op stap met
ademende schouderbanden
en vakken om alles mee te
nemen wat je gedurende de
dag nodig hebt.

Bescherm uw investering
●
Berg je laptop veilig op in een gevoerd vak waarin elk device tot een grootte
van 15,6 inch (39,62 cm) past.
Zacht voor de schouders
●
Comfortabel en lang draagbaar dankzij het gevoerde materiaal en het
ademende ontwerp.
Weerbestendig
●
Het met een waterbestendige coating behandelde materiaal beschermt
elektronica tegen beschadiging.
Blijf actief. Neem meer mee.
●
Met karabijnhaken en twee vakken voor waterflessen kun je alles meenemen
wat je nodig hebt.
Kenmerken
●
Gebruik de webbing aan de voorkant om sportartikelen en grotere items mee
te nemen.
●

In het ritsvak aan de voorkant en het speciale tabletvak blijft alles op zijn
plaats.

●

Het materiaal van de rugzak is zo licht mogelijk gehouden, zodat het je niet
hindert.

Datasheet

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

Compatibiliteit

Geschikt voor laptops tot 15,6 inch (39,62 cm).

Afmetingen

Zonder verpakking: 460 x 300 x 140 mm
In verpakking: 460 x 300 x 140 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 520 gr
In verpakking: 560 gr

Garantie

Garantie voor een gerust gevoel: Eén jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Extra informatie

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

Land van herkomst

China

Inhoud van de doos

15,6-inch backpack
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