Folha de Dados

HP 39.62 cm (15.6") Carry Sleeve
Black/Silver

Mantenha o seu portátil
protegido de impactos e de
riscos diários com uma
bolsa resistente que não se
limita apenas a proteger.
Uma pega confortável e um
bolso frontal de fácil acesso
tornam as suas deslocações
muito mais práticas,
permitindo-lhe guardar
canetas, pens USB e outros
acessórios essenciais.

Pega confortável
●
Transporte facilmente o seu dispositivo com uma pega que retrai quando não
está a ser utilizada.
Bolso frontal espaçoso
●
Quer seja um rato, um bloco de notas ou outros acessórios essenciais, o
espaçoso bolso permite guardar tudo.
Proteção duradoura
●
O material leve e impermeável protege o seu portátil de derrames e de
salpicos.
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Personalidade impressionante
Esta bolsa combina elegância e proteção, graças a um design com padrão exclusivo.
Interior almofadado
O interior com revestimento suave mantém o seu portátil protegido de riscos durante as suas deslocações.
Fechos de correr com sistema antibloqueio
Os fechos de correr duradouros garantem sempre uma abertura e um fecho suaves.
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Compatibilidade

Adequada a portáteis de até 39,62 cm (15,6 pol.)

Garantia

Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu artigo com uma garantia limitada normal de dois anos da
HP.

Informações adicionais
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