Fişă tehnică

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

Menţineţi laptop-ul în
siguranţă faţă de şocurile şi
zgârieturile frecvente, cu o
husă robustă, care este mai
mult decât o simplă
protecţie. Un mâner
confortabil şi un buzunar
frontal pentru acces rapid
fac călătoriile mult mai
comode, permiţându-vă să
stocaţi stilouri, stickuri şi
alte accesorii esenţiale.

Mânuire comodă
●
Transportaţi simplu dispozitivul cu un mâner care se retrage când nu este în
uz.
Buzunar frontal spaţios
●
Indiferent dacă este vorba de un mouse, de un carnet de notiţe sau de alte
accesorii esenţiale, buzunarul mare are loc pentru toate.
Protecţie durabilă
●
Materialul uşor, rezistent la apă, vă ajută să menţineţi laptopul în siguranţă faţă
de scurgeri şi stropi.
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Beneficii
Un plus de personalitate
Această mapă arată la fel de bine precum protejează, având un design unic, cu model.
Interior căptuşit
O căptuşeală moale vă păstrează laptopul în siguranţă faţă de zgârieturi în timp ce vă deplasaţi.
Fermoare cu auto-reparare
Fermoare fiabile, bine făcute, asigură deschiderea şi închiderea fără sincope, de fiecare dată.

Husă de transport HP de 43,94 cm (17,3") neagră/aurie
Rucsacurile HP au designuri moderne, care vă permit să le faceţi cât de mari sau cât de mici doriţi. Husele sunt confecţionate din materiale durabile, de înaltă
calitate, concepute pentru a oferi protecţie maximă pentru o gamă largă de dimensiuni de computere portabile.
Husă de transport HP de 43,94 cm (17,3") neagră/argintie
Husă de transport HP de 39,62 cm (15,6") neagră/aurie
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Compatibilitate

Pentru laptopuri de până la 35,56 cm (14")

Dimensiuni

Numărul de cutii sau baxuri: 10

Garanţie

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

Informaţii suplimentare

număr produs: 3XD33AA #ABB
Cod UPC/EAN: 192545241878

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Mapă
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