Спецификация

HP Spectre TechTote (Black)
Висококачествена чанта
със специален джоб за
технически
принадлежности
Най-новата технология
заслужава ръчна чанта,
създадена със същото
ниво на прецизност и
изящество. С външна част
от лицева кожа, вътрешна
част с подплата и
опционална преносима
батерия тази чанта
съхранява всички Ваши
устройства на сигурно
място и защитени.

Създадена да впечатлява
●
Лицевата кожа със зърнист завършек на дъното предоставя
изключителна майсторска изработка и стил.
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Специален джоб за технически принадлежности
●
Специалният джоб с цип отделя най-важните технически
принадлежности от личните Ви вещи. Можете лесно да заредете Вашия
лаптоп, без да го вадите от чантата (нужна е преносима батерия, не е
включена)
Изобразяване
●
Лаптопът Ви ще бъде в идеално състояние благодарение на специалното
отделение за лаптопи с диагонал до 35,56 см (14 инча). Основното
отделение побира лаптопи с диагонал до 43,94 см (17,3) инча.
●

Вашите ключове и USB устройства за съхранение са винаги под ръка
благодарение на тънката кожена връзка за ключове.

●

Личната Ви информация е защитена благодарение на джоба, който
блокира радиочестотната идентификация.

Спецификация

HP Spectre TechTote (Black)

Съвместимост Специално отделение за лаптоп, което е подходящо за
лаптопи с диагонал до 35,56 см (14 инча) Основно
отделение, което побира лаптопи с диагонал до 43,94 см
(17,3 инча)
Размери

без опаковка: 33,2 x 56 x 13,2 см
Опакован: 33,2 x 56 x 13,2 см

Тегло

без опаковка: 0,96 кг
Опакован: 1,03 кг

Гаранция

Покритие, осигуряващо спокойствие: Бъдете
спокойни със стандартната едногодишна ограничена
гаранция на HP.

Допълнителна № на продукт: 2UY69AA #ABB
информация
UPC/EAN код: 192018098503
Страна на
произход

Китай

Какво има в
кутията

Чанта за лаптоп HP Spectre Tech Tote; Бележка към продукта;
Гаранционна карта
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Външната част на продукта е направена от 100% лицева кожа. Действителният продукт може да се различава от показаното изображение.
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