Folha de Dados

HP Spectre 33.78 cm (13.3”) Split
Leather Sleeve (Empress Red)
Proteção de excelência e
estilo sofisticado

Quando o seu portátil eleva
o design a um novo nível
em termos de luxo,
necessita de uma bolsa
protetora igualmente
elegante. Com um material
de couro curtido
subtilmente texturizado,
elegantes acabamentos em
cobre e um interior macio
em microfibra de camurça,
esta bolsa para portátil alia
a proteção diária à
sofisticação.

Design impressionante
●
O elegante material de couro curtido protege com estilo e luxo o seu portátil.
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Acabamento de excelência
●
O elegante acabamento vermelho e os elementos metálicos em tons de cobre
conferem sofisticação moderna à bolsa.
Proteção excecional
●
O interior suave em microfibra de camurça e o exterior duradouro protegem o
seu portátil de riscos, da chuva e de derrames.
O encaixe perfeito
●
O design fino e elegante adapta-se facilmente a um portátil de até 33,78 cm
(13,3 polegadas).

Folha de Dados

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

Compatibilidade

Adequada a portáteis de até 33,78 cm (13,3 pol.).

Dimensões

Fora da caixa: 243 x 350 x 25 mm
Embalado: 299 x 360 x 25 mm

Peso

Fora da caixa: 0,36 kg
Embalado: 0,55 kg

Garantia

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

Informações adicionais

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Bolsa (13,3 pol.)
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Produto fabricado com 90% de couro bovino (segunda camada), 10% de poliuretano (revestimento exterior) e microfibra de camurça (interior).
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