Karta produktu

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

Solidny futerał to ochrona
laptopa przed uderzeniami i
zarysowaniami związanymi
z codziennym
użytkowaniem.
Podróżowanie z
urządzeniem staje się
prostsze dzięki wygodnemu
uchwytowi i łatwo
dostępnej kieszeni
przedniej, do której możesz
włożyć długopisy,
pendrive’y oraz inne
niezbędne akcesoria.

Wygodny uchwyt
●
Uchwyt, który wsuwa się, gdy nie jest używany, umożliwia wygodne noszenie
urządzenia.
Duża kieszeń przednia
●
Obszerna kieszeń pomieści wszystkie niezbędne akcesoria, takie jak mysz,
notatnik itd.
Niezawodna ochrona
●
Lekki, wodoodporny materiał chroni laptopa przed cieczami.

Karta produktu

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

Obejmuje
Komputer z charakterem
Futerał nie tylko gwarantuje doskonałą ochronę urządzenia, lecz także wyróżnia się unikalnym wyglądem i wzorem.
Wyściełane wnętrze
Miękka wyściółka chroni laptopa przed zarysowaniami w podróży.
Samonaprawiające się zamki błyskawiczne
Proste i szybkie otwieranie i zamykanie futerału dzięki solidnym zamkom błyskawicznym

Futerał HP 17,3″ (43,94 cm), czarny/złoty
Plecaki HP o nowoczesnym wzornictwie zapewniają wyróżnianie się z tłumu lub klasyczną elegancję, zgodnie z wymogami użytkownika. Futerały są skonstruowane
z wytrzymałych materiałów wysokiej jakości, które zapewniają najwyższy stopień ochrony dla komputerów przenośnych o różnych formatach.
Futerał HP 17,3″ (43,94 cm), czarny/srebrny
Futerał HP 15,6″ (39,62 cm), czarny/złoty
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Zgodność

Pasuje do laptopów z ekranem o przekątnej do 14″ (35,56 cm)

Wymiary

Ilość w pudełku lub głównym opakowaniu kartonowym: 10

Gwarancja

Niezawodne użytkowanie: Pełen spokój dzięki standardowej rocznej ograniczonej gwarancji HP.

Informacje dodatkowe

P/N: 3XD33AA #ABB
Kod UPC/EAN: 192545241878

Kraj pochodzenia

Chiny
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