Folha de Dados

HP 35.56 cm (14") Spectre Slim
Topload
Criada perfeitamente à
medida

Quando o seu dia é repleto
de aventuras e surpresas, a
sua mala deve ser mais do
que atraente. O
impressionante design
alia-se à organização
funcional para lhe
proporcionar uma
experiência de excelência.
Das inesperadas condições
atmosféricas a olhares
invejosos, o seu portátil tem
a proteção completa de que
necessita.

Design impressionante
●
O elegante material de couro curtido e o tecido de nylon envolvem o seu
portátil com um estilo luxuoso.
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Acabamento de excelência
●
Um acabamento premium em prateado confere ao produto uma sofisticação
moderna.
Proteção excecional
●
O interior suave em microfibra de camurça e o exterior duradouro protegem o
seu portátil de riscos, da chuva e de derrames.
Elegante, fina e moderna
●
Incrivelmente fina, moderna e elegante, e com espaço suficiente para um
portátil de até 35,56 cm (14 pol.) na diagonal.
Incrível organização
●
Leve a sua vida em viagem com espaçosos bolsos interiores e exteriores.

Folha de Dados

HP 35.56 cm (14") Spectre Slim Topload

Compatibilidade

Adequada a portáteis com até 35,56 cm (14 pol.).

Dimensões

Fora da caixa: 38,5 x 29 x 7 cm
Embalado: 38,5 x 29 x 7 cm

Peso

Fora da caixa: 0,99 kg
Embalado: 1,22 kg

Garantia

Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu artigo com uma garantia limitada normal de dois anos da
HP.

Informação adicional

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Mala para portátil; Alça de ombro

Produto fabricado com 90% de couro curtido, 10% de poliuretano como revestimento exterior e interior em microfibra de camurça. O produto real poderá ser
diferente do apresentado na imagem.
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