Veri sayfası

HP 39.62 cm (15.6") Active
Backpack (Navy Blue/Yellow)
Hızlı yaşamlar için. Son
derece dayanıklı.

Gün boyunca spor, iş, diğer
faaliyetler için hareket
etmek durumunda
kaldığınızda dayanıklılık çok
önemli hale gelir. 39,62 cm
(15,6") diyagonal boyuta
varan dizüstü bilgisayarlara
uyan ve suya dayanıklı
dolgulu bir bölmeye sahip
olan bu sırt çantasıyla,
elektronik cihazlarınızı
güvenceye alabilirsiniz.
Nefes alan omuz askıları ve
gün boyu ihtiyacınız olan
her şeyi koyabileceğiniz
cepleri sayesinde rahatça
hareket edin.

Yatırımınızı koruyun
●
39,62 cm (15,6") diyagonal boyuta kadar tüm cihazlara uyan dolgulu bölmeyle
dizüstü bilgisayarınızı koruma altına alın.
Omuzlarınız için rahattır
●
Dolgulu kumaşı ve nefes alan tasarımı sayesinde uzun süreler boyunca rahatça
takın.
Kötü havaya karşı koruma
●
Suya dayanıklı kaplamayla işlenen kumaş elektronik cihazlarınızın hasar
görmesini önler.
Aktif kalın. Daha fazla doldurun.
●
Karabina halkaları ve su şişesi cepleriyle ihtiyacınız olan her şeyi yanınızda
taşıyabilirsiniz.
Özellikler
●
Ağlı ön bölmeyi spor malzemelerinizi ve hacimli eşyalarınızı koymak için
kullanın.
●

Önden fermuarlı cebi ve özel tablet cebi, her şeyi yerli yerinde tutmanızı sağlar.

●

Sırt çantasının ağırlık yapmayacak şekilde seçilen malzemesi sizi engellemez.
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HP 39.62 cm (15.6") Active Backpack (Navy Blue/Yellow)

Uyumluluk

En fazla 39,62 cm (15,6") dizüstü için.

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 460 x 300 x 140 mm
Paketli: 460 x 300 x 140 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,52 kg
Paketli: 0,56 kg

Garanti

Huzur veren koruma: Bir yıllık standart HP sınırlı garantisiyle içiniz rahat olsun.

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

15,6" sırt çantası
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