Спецификация

HP 35.56 cm (14") Spectre Slim
Topload
Изпипана до най-малкия
детайл

Когато денят може да Ви
отведе навсякъде, чантата
Ви трябва не само да
изглежда красиво.
Красива изработка и
функционална
организация се
комбинират за
първокласно изживяване.
От неочаквани
метеорологични условия
до завистливи
наблюдатели, Вашият
преносим компютър
разполага с цялата
необходима защита.

Красива изработка
●
Елегантен продукт от цепена кожа и найлон, който осигурява на лаптопа
Ви безупречен стил и усещане за лукс.
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Луксозен завършек
●
Луксозно сребристо покритие придава на функционалните метални
акценти съвременна изисканост.
Забележителна защита
●
Гладката вътрешна материя от микро велур и издръжливото външно
покритие помагат за предпазване от надрасквания, дъжд и разливания.
Елегантна, тънка и стилна
●
Модно елегантна, но въпреки това с място за преносим компютър с
диагонал до 35,56 см (14 инча).
Подобрена организация
●
Вземете всичко необходимо на път с множество външни и вътрешни
джобове.

Спецификация

HP 35.56 cm (14") Spectre Slim Topload

Съвместимост

Подходяща за лаптоп с диагонал до 35,56 см (14 инча).

Размери

без опаковка: 38,5 x 29 x 7 см
Опакован: 38,5 x 29 x 7 см

Тегло

без опаковка: 0,99 кг
Опакован: 1,22 кг

Гаранция

Покритие, осигуряващо спокойствие: Бъдете спокойни със стандартната едногодишна ограничена
гаранция на HP.

Допълнителна
информация

№ на продукт: 1PD70AA #ABB
UPC/EAN код: 190781704867

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

Чанта с горно отваряне; Лента за рамо

Продуктът е изработен от 90% цепена кожа, 10% полиуретаново външно покритие с вътрешност от микрофибърен велур. Действителният продукт може
да се различава от показаното изображение.
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