Dataark

HP Spectre 33.78 cm (13.3”) Split
Leather Sleeve (Empress Red)
Sofistikert stil og
førsteklasses beskyttelse

Når du har en bærbar
datamaskin med et
luksuriøst design av en
annen verden, må du ha en
beskyttende veske som er
like elegant. Denne vesken,
laget av et subtilt teksturert
materiale i splittet skinn,
nydelig uthevede
metallbeslag i kobber og
mykt mikrosemsket interiør,
gjør rutinen med å ta vare
på den bærbare
datamaskinen til en
raffinert affære.

Vakkert håndverk
●
Det elegante materialet i splitskinn gir den bærbare datamaskinen en luksuriøs
beskyttelse.
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En førsteklasses finish
●
En elegant rød finish som understreker kobberdetaljene og gir et moderne og
elegant preg.
Eksepsjonell beskyttelse
●
Mykt, mikrosemsket interiør og slitesterkt eksteriør beskytter mot riper, regn
og søl.
Perfekt kombinasjon
●
Det elegante lavprofildesignet har god plass til en bærbar datamaskin på
33,78 cm (13,3 tommer) diagonalt.

Dataark

HP Spectre 33.78 cm (13.3”) Split Leather Sleeve (Empress Red)

Kompatibilitet

Passer for bærbare PC-er på opptil 33,78 cm (13,3") diagonalt.

Mål

Pakket ut: 243 × 350 × 25 mm
Pakket: 299 x 360 x 25 mm

Vekt

Pakket ut: 0,36 kg
Pakket: 0,55 kg

Garanti

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

Tilleggsinformasjon

P/N: 2HW35AA
UPC/EAN code: 191628429264

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

13,3-tommers veske
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Produktet er utført med et andre lag i 90 % kuskinn, 10 % polyuretanbelegg utvendig og semsket mikrofiber innvendig.
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