גיליון נתונים

HP 35.56 cm (14") Spectre Slim Topload
מותאם אישית בצורה מושלמת
מי יודע לאן יוביל אותך היום .לכן
התיק שלך צריך להיות שימושי,
ולא רק נאה לעין .אומנות
יפהפיה וארגון פונקציונלי
משתלבים יחד כדי לספק חוויה
מהמעלה הראשונה .החל ממזג
אוויר בלתי צפוי ועד לעוברי אורח
קנאים ,המחשב הנייד שלך נהנה
מכל ההגנה הנחוצה לו.

אומנות יפהפיה
● חומר אלגנטי של עור מפוצל ואריג ניילון עוטף את המחשב הנישא שלך בסגנון יוקרתי.
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גימור יוקרתי
● גימור כסף יוקרתי מספק תחכום מודרני לאביזרים הפונקציונליים.
הגנה יוצאת מן הכלל
● אריג פנימי העשוי מיקרו-זמש חלק וציפוי חיצוני עמיד עוזרים להגן מפני שריטות ,גשם ונוזלים.
מלוטש ,דק ומעוצב
● אופנתי ומלוטש ,ועדיין מסוגל להכיל מחשב נייד בגודל של עד  35.56ס"מ ) 14אינץ'( באלכסון.
ארגון מעולה
● קח את החיים שלך לכל מקום בעזרת כיסים חיצוניים ופנימיים רחבים.
אפשרויות נשיאה נוחה
● קח אותו לכל מקום בזכות רצועת כתף ניתנת להסרה
וידיות נוחות.

גיליון נתונים

תיק דק עם פתח עליון  HP Spectreבגודל  35.56ס"מ ) 14אינץ'(

תאימות

מתאים למחשבים נישאים בגודל של עד  35.56ס"מ ) 14אינץ'( באלכסון.

משקל

מחוץ לאריזה 0.99 :ק"ג
ארוז 1.22 :ק"ג

ממדים

אחריות

מידע נוסף
מדינת מקור

תכולת האריזה

מחוץ לאריזה 7 x 29 x 38.5 :ס"מ
ארוז 7 x 29 x 38.5 :ס"מ

כיסוי שנותן לך שקט נפשי :קבל שקט נפשי עם אחריות סטנדרטית של  HPהמוגבלת לשנה.
P/N: 1PD70AA #ABB
קוד UPC/EAN: 190781704867
סין

תיק עם פתח עליון; רצועת כתף

 1המוצר עשוי מ -90%עור מפוצל ו -10%ציפוי פוליאוריתן חיצוני עם אריג פנימי של זמש מיקרופייבר .המוצר בפועל עשוי להיות שונה מהתמונה המוצגת.
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