Datablad

HP 39.62 cm (15.6") Active
Backpack (Navy Blue/Yellow)
Utformad för att hänga
med. Utformad för att
hålla.
Gymmet, jobbet, aktiviteter
– när du håller igång hela
dagen är hållbarhet viktigt.
Ryggsäcken har ett
vadderat fack som passar
alla bärbara datorer på upp
till 39,62 cm (15,6 tum) och
en vattenbeständig
beläggning som bidrar till
att skydda din elektronik.
Håll igång bekvämt med
axelband som andas och
fickor där du får plats med
allt du kan behöva under
dagen.

Skydda din investering
●
Skydda din bärbara dator med ett vadderat fack som passar alla enheter på
upp till 39,62 cm (15,6 tum).
Behaglig på axlarna
●
Bekväm att bära länge tack vare stoppat tyg och en design som andas.
Skyddad från vädrets makter
●
Tyget har behandlats med en vattenbeständig beläggning som bidrar till att
skydda elektroniken från skador.
Håll dig aktiv. Mer förvaring.
●
Med karbinhakar och två fickor för vattenflaskor kan du bära med dig allt du
behöver.
Funktioner
●
Förvara idrottsutrustning och otympliga nödvändigheter i nätet på framsidan.
●

Med den blixtlåsförsedda främre fickan och det särskilda facket för plattor har
var sak sin plats.

●

Materialet i ryggsäcken valdes för att göra den så lätt och smidig som möjligt.

Datablad

HP 39.62 cm (15.6") Active Backpack (Navy Blue/Yellow)

Kompatibilitet

Passar bärbara datorer på upp till 39,62 cm (15,6 tum).

Yttermått

Utan emballage: 460 x 300 x 140 mm
Förpackat: 460 x 300 x 140 mm

Vikt

Utan emballage: 0,52 kg
Förpackat: 0,56 kg

Garanti

Täckning som ger dig sinnesro: Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på ett år.

Ytterligare information

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

Ursprungsland

Kina

Medföljer

15,6-tums ryggsäck
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