Karta produktu

HP 35.56 cm (14") Spectre Slim
Topload
Perfekcyjny krój

Nigdy nie wiesz, czym
zaskoczy Cię dzień, dlatego
warto mieć futerał, który
zachwyca nie tylko
wyglądem. To połączenie
pięknego wykonania
i możliwości praktycznego
przechowywania, które
tworzy najlepszą jakość.
Twój laptop jest teraz
w pełni zabezpieczony –
zarówno przed
niespodziewaną zmianą
pogody, jak i przed
zazdrosnymi spojrzeniami.

Piękne wykonanie
●
Szykowna dwoina i nylonowy materiał otoczą laptop luksusem i elegancją.
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Luksusowe wykończenie
●
Luksusowe, srebrne wykończenie nadaje praktycznemu zapięciu
wyrafinowany i nowoczesny charakter.
Wyjątkowa ochrona
●
Gładkie wnętrze z mikrowłókien zamszowych i wytrzymała warstwa
wierzchnia zapewniają ochronę przed zarysowaniem, deszczem czy rozlanymi
cieczami.
Elegancki, cienki i stylowy
●
Modny i cienki, a mimo to może pomieścić laptopa z ekranem o przekątnej do
35,56 cm (14″).
Nowy poziom organizacji
●
Przechowuj wszystko, czego potrzebujesz w codziennej pracy, dzięki
pojemnym kieszeniom zewnętrznym i wewnętrznym.

Karta produktu

HP 35.56 cm (14") Spectre Slim Topload

Zgodność

Pasuje do laptopów z ekranem o przekątnej do 35,56 cm (14″).

Wymiary

Z opakowania: 38,5 × 29 × 7 cm
Zapakowane: 38,5 × 29 × 7 cm

Waga

Z opakowania: 0,99 kg
Zapakowane: 1,22 kg

Gwarancja

Niezawodne użytkowanie: Pełen spokój dzięki standardowej rocznej ograniczonej gwarancji HP.

Informacje dodatkowe

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

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Otwierana u góry; Pasek na ramię

Zewnętrzna część produktu wykonana w 90% z dwoiny i w 10% z poliuretanu. Wnętrze wykonane z mikrowłókien zamszowych. Rzeczywisty produkt może się
różnić od przedstawionego na ilustracji.
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