Φύλλο δεδομένων

HP 35.56 cm (14") Carry Sleeve
Black/Gold

Προφυλάξτε το φορητό
υπολογιστή σας από
καθημερινά χτυπήματα και
γρατζουνιές με μια
ανθεκτική θήκη που
προσφέρει κάτι
περισσότερο από απλή
προστασία. Διαθέτει άνετη
λαβή για πρακτική
μεταφορά, καθώς και
μπροστινή τσέπη γρήγορης
πρόσβασης για να
αποθηκεύετε στυλό,
μονάδες thumb και άλλα
απαραίτητα αξεσουάρ.

Άνετη λαβή
●
Μεταφέρετε εύκολα τη συσκευή σας χάρη στη λαβή που μπαίνει μέσα στη
θήκη όταν δεν χρησιμοποιείται.
Ευρύχωρη μπροστινή τσέπη
●
Μεγάλη θήκη για να τοποθετείτε ποντίκι, σημειωματάριο ή άλλα σημαντικά
αξεσουάρ.
Ανθεκτική προστασία
●
Ελαφρύ, αδιάβροχο υλικό που προστατεύει το φορητό υπολογιστή σας από
ατυχήματα με υγρά.
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Χαρακτηριστικά
Έκρηξη στυλ
Η θήκη αυτή δεν παρέχει απλώς εξαιρετική προστασία, αλλά διαθέτει και εξαιρετική εμφάνιση με μοναδικό μοτίβο.
Επένδυση στο εσωτερικό
Μαλακή επένδυση που προστατεύει το φορητό υπολογιστή σας από γρατζουνιές κατά τις μετακινήσεις.
Σπειροειδές φερμουάρ
Αξιόπιστα, ανθεκτικά φερμουάρ για ομαλό άνοιγμα και κλείσιμο κάθε φορά.

Θήκη μεταφοράς HP 43,94 cm (17,3"), μαύρο/χρυσό
Τα σακίδια πλάτης HP διατίθενται σε μοντέρνα σχέδια τα οποία μπορούν να είναι όσο εντυπωσιακά ή απλά θέλετε. Οι αποθηκευτικοί χώροι είναι
κατασκευασμένοι από ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας σχεδιασμένα να προσφέρουν αξεπέραστη προστασία σε μια ευρεία γκάμα φορητών υπολογιστών.
Θήκη μεταφοράς HP 43,94 cm (17,3"), μαύρο/ασημί
Θήκη μεταφοράς HP 39,62 cm (15,6"), μαύρο/χρυσό
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Συμβατότητα

Για φορητούς υπολογιστές έως 35,56 cm (14")

Διαστάσεις

Ποσότητα θήκης ή χαρτόκουτου κανονικού μεγέθους: 10

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση ενός έτους της ΗΡ.

Πρόσθετες πληροφορίες
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