Karta produktu

HP 39.62 cm (15.6") Active
Backpack (Navy Blue/Yellow)
Plecak, z którym nie
zostaniesz w tyle.
Stworzony z myślą o
trwałości.
Zabierz go na siłownię i do
pracy – od rana do
wieczora, niezależnie od
tego, co robisz, możesz
liczyć na jego niezawodną
wytrzymałość. Ten plecak
został wyposażony
w wyściełaną przegródkę
dostosowaną do
przechowywania laptopów
o przekątnej ekranu do
39,62 cm (15,6”) oraz
wodoodporną powłokę,
która chroni Twój sprzęt
przed niesprzyjającymi
warunkami
atmosferycznymi. Świetnie
sprawdza się w podróży
dzięki oddychającym
szelkom oraz kieszeniom,
które pomieszczą wszystko,
co jest Ci potrzebne w ciągu
zabieganego dnia.

Ochrona inwestycji
●
Twój laptop będzie całkowicie bezpieczny w wyściełanej przegrodzie, która
pomieści dowolne urządzenie z ekranem o przekątnej do 39,62 cm (15,6″).
Idealnie dopasowany do Twoich ramion
●
Wygoda noszenia nawet przez długi czas dzięki wyściełanej i oddychającej
konstrukcji.
Bezpieczeństwo niezależnie od pogody
●
Tkanina wodoodporna pomaga chronić Twój sprzęt przed uszkodzeniem.
Stawiaj na aktywność. Ciesz się dodatkową przestrzenią do
przechowywania.
●
Karabińczyki oraz dwie kieszenie na butelki z wodą sprawiają, że możesz nosić
ze sobą wszystko, czego potrzebujesz.
Funkcje
●
Przednie taśmy umożliwiają przymocowywanie sprzętu sportowego oraz
nieporęcznych przedmiotów.
●

Dzięki przedniej kieszeni zapinanej na zamek błyskawiczny i dedykowanej
kieszeni na tablet możesz mieć pewność, że wszystko znajduje się na swoim
miejscu.

●

Lekki materiał, z którego wykonano plecak, został dobrany tak, aby zapewnić
Ci maksymalną wygodę.
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Zgodność

Pasuje do laptopów z ekranem o przekątnej do 39,62 cm (15,6″).

Wymiary

Z opakowania: 460 × 300 × 140 mm
Zapakowane: 460 × 300 × 140 mm

Waga

Z opakowania: 0,52 kg
Zapakowane: 0,56 kg

Gwarancja

Niezawodne użytkowanie: Pełen spokój dzięki standardowej rocznej ograniczonej gwarancji HP.

Informacje dodatkowe

P/N: 1LU24AA #ABB
Kod UPC/EAN: 190781611936

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Plecak 15,6″
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