Fişă tehnică

HP Spectre 33.78 cm (13.3”) Split
Leather Sleeve (Empress Red)
Stil sofisticat, protecţie
Premium

Un laptop cu un design de
lux are nevoie de o husă de
protecţie la fel de elegantă.
Cu materialul fin din şpalt
texturat, accentele
frumoase de cupru şi
interiorul moale din
micro-velur, această husă
de laptop face din protecţia
zilnică un lucru sofisticat.

Design atrăgător
●
Materialul elegant din şpalt vă protejează notebook-ul într-un stil luxos.
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Un finisaj premium
●
Un finisaj elegant roşu oferă accente ale unor elemente funcţionale din cupru,
pentru un rafinament modern.
Protecţie excepţională
●
Interiorul din micro-velur neted şi exteriorul durabil asigură protecţia împotriva
zgârieturilor, ploii şi stropilor.
Potrivirea perfectă
●
Designul elegant cu profil redus este destinat laptopurilor cu diagonala de
până la 33,78 cm (13,3").
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HP Spectre 33.78 cm (13.3”) Split Leather Sleeve (Empress Red)

Compatibilitate

Pentru laptopuri cu diagonala de până la 33,78 cm (13,3 inchi).

Dimensiuni

Despachetat: 243 x 350 x 25 mm
Împachetat: 299 x 360 x 25 mm

Greutate

Despachetat: 0,36 kg
Împachetat: 0,55 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: lucraţi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de un an.

Informaţii suplimentare

număr produs: 2HW35AA
Cod UPC/EAN: 191628429264

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Husă de 13,3 inchi
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Produs realizat 90% din şpalt, 10% poliuretan la exterior, cu interior din microfibre de piele de căprioară.
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