Dataark

HP 35.56 cm (14") Spectre Slim
Topload
Skreddersydd for
perfeksjon

Når du ikke vet hva dagen
har å by på, må vesken være
mer enn bare en fryd for
øyet. Vakkert håndverk og
funksjonell organisering
forenes i en førsteklasses
opplevelse. Enten den
utsettes for uventet vær
eller misunnelige tilskuere,
så er den bærbare
datamaskinen godt
beskyttet.

Vakkert håndverk
●
Elegant splitskinnmateriale og nylontwill gir den bærbare PC-en en luksuriøs
stil.
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En førsteklasses finish
●
De funksjonelle metalldelene har en førsteklasses sølvfinish som understreker
en moderne eleganse.
Eksepsjonell beskyttelse
●
Mykt, mikrosemsket interiør og slitesterkt eksteriør beskytter mot riper, regn
og søl.
Elegant, slank og stilig
●
Moteriktig elegant, og likevel plass til en bærbar datamaskin på opptil 35,56
cm (14") diagonalt.
Avansert organisasjon
●
Ta med deg alt du behøver i det store antallet utvendige og innvendige
lommer.

Dataark

HP 35.56 cm (14") Spectre Slim Topload

Kompatibilitet

Passer for bærbare PC-er på opptil 35,56 cm (14") diagonalt.

Mål

Pakket ut: 38,5 x 29 x 7 cm
Pakket: 38,5 x 29 x 7 cm

Vekt

Pakket ut: 0,99 kg
Pakket: 1,22 kg

Garanti

Dekning som gir trygghet: Sov godt om natten med ett års begrenset standardgaranti fra HP.

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

Toppåpning; Skulderstropp
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Produkt utført i 90 % splittet skinn, 10 % polyuretanbelegg utvendig, semsket mikrofiber innvendig. Faktisk produkt kan variere fra bildet som vises.
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