Datablad

HP Value Briefcase & Wireless
Mouse Kit
En resvänligt paket med
portfölj och trådlös mus
för dem som är på resande
fot
Pendla med tillförsikt med
en elegant, bekväm portfölj
som håller din bärbara dator
och dina värdesaker i
ordning och inom räckhåll.
Du kan enkelt ordna allt du
behöver för att arbeta på
språng i en rymlig väska
med praktiskt utformade
fack. Den medföljande
trådlösa musen ger en
tillförlitlig lösning för
maximal produktivitet, var
du än befinner dig.

Kvalitet som uppskattas
●
Tillverkad av hållbara material för daglig användning, bland annat
väderbeständigt tyg, invävd vaddering i sidorna och baksidan, avtagbar
axelrem och robusta bärhandtag.
Allt har sin plats
●
Ändamålsenliga fickor, bland annat ett särskilt innerfack för bärbara datorer
upp till 39,62 cm (15,6 tum) och flera fack för pennor, mobiltelefon och
tillbehör.
Gjord för resor
●
En dedikerad rem för kabinväskor underlättar när du går runt med flera väskor
på flygplatsen eller campus.
Musfunktioner:
●
Inga fler sladdar med den tillförlitliga trådlösa anslutningen på 2,4 GHz.
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●

Röd LED-teknik och optisk sensor med 1 000 dpi ger dig utmärkt precision och
hastighet på en mängd olika ytor.

●

En konturerad form som tagits fram för komfort hela dagen med båda
händerna.
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Kompatibilitet

Portföljen passar bärbara datorer på upp till 39,62 cm (15,6 tum).

Yttermått

Utan emballage: 400 x 280 x 65 mm
Förpackat: 400 x 280 x 65 mm

Vikt

Utan emballage: 0,51 kg
Förpackat: 0,54 kg

Garanti

Täckning som ger dig sinnesro: Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på två år

Mer information

P/N: 2GJ35AA #ABB
UPC/EAN code: 191628329748

Ursprungsland

Kina

Medföljer

HP Value portfölj och trådlös mus; 2 AAA-batterier; 2,4 GHz trådlös dongel; Snabbstartsaffisch;
Produktmeddelanden; Garantikort; R.E.D RTF-kort
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Trådlös anslutning upp till 10 m.
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