Datasheet

HP 35.56 cm (14") Spectre Slim
Topload
Afgestemd op perfectie

Als je de hele dag onderweg
bent, moet je tas meer dan
alleen mooi zijn. Schitterend
vakmanschap en een
functionele indeling zijn
gecombineerd voor een
eersteklas ervaring.
Bescherm je laptop tegen
alles, van onvoorziene
weersituaties tot de jaloerse
blikken van omstanders.

Schitterend vakmanschap
●
Elegant splitleer en nylon keperstof beschermen uw laptop en geven hem een
luxe uitstraling.
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Schitterende afwerking
●
Een schitterende zilveren afwerking geeft functionele hardware-accenten een
moderne uitstraling.
Uitstekende bescherming
●
De gladde micro-suede binnenzijde en de stevige buitenzijde beschermen
tegen krassen, regen en morsvocht.
Elegant, compact en stijlvol
●
Modieus en elegant, met ruimte voor een laptop tot 35,56 cm (14 inch).
Praktische indeling
●
Neem al je spullen mee in de ruime buiten- en binnenvakken.

Datasheet

HP 35.56 cm (14") Spectre Slim Topload

Compatibiliteit

Geschikt voor laptops tot 35,56 cm (14 inch)

Afmetingen

Zonder verpakking: 38,5 x 29 x 7 cm
In verpakking: 38,5 x 29 x 7 cm

Gewicht

Zonder verpakking: 990 gr
In verpakking: 1,22 kg

Garantie

Garantie voor een gerust gevoel: Eén jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Extra informatie

P/N: 1PD70AA #ABB
UPC/EAN code: 190781704867

Land van herkomst

China

Inhoud van de doos

Topload; Schouderriem

Product is gemaakt van 90% splitleer, 10% polyurethaancoating aan de buitenzijde en suede microvezel aan de binnenzijde. Het werkelijke product kan afwijken
van de foto.
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