Specifikace

HP Spectre TechTote (Black)
Prémiová kabelka se
speciální technickou
kapsou
Nejnovější technologie si
zaslouží kabelku, která byla
vytvořena se stejnou
přesností a zpracováním. V
této kabelce disponující
povrchem z lícové usně a
polstrovaným vnitřkem
budou všechna zařízení v
naprostém bezpečí.

Inspirováno dokonalostí
●
Lícová useň doplněná oblázkovou povrchovou úpravou ve spodní části nabízí
jedinečné zpracování a styl.
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Speciální technická kapsa
●
Speciální kapsa se zipem odděluje technická zařízení od ostatních osobních
věcí. Nabíjejte notebook pohodlně, aniž byste ho museli vyjmout z kabelky
(vyžaduje sadu baterií, která není součástí dodávky)
Funkce
●
Uchovávejte notebook jako nový díky vyhrazenému prostoru s úhlopříčkou
35,56 cm (14"). Hlavní prostor pojme přenosné počítače s úhlopříčkou až
43,94 cm (17,3").
●

Udržujte klíče a jednotky USB vždy po ruce díky elegantní kožené klíčence.

●

Chraňte své osobní informace díky kapse blokující identifikaci RFID.
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Kompatibilita

Vyhrazený prostor pro notebook pojme přenosné počítače s úhlopříčkou až 35,56 cm (14"); Hlavní
prostor pojme přenosné počítače s úhlopříčkou až 43,94 cm (17,3").

Rozměry

Bez obalu: 33,2 x 56 x 13,2 cm
Balení: 33,2 x 56 x 13,2 cm

Hmotnost

Bez obalu: 0,96 kg
Balení: 1,03 kg

Záruka

Spolehlivé pokrytí: Standardní jednoletá omezená záruka HP vám poskytne klid na práci.

Další informace

P/N: 2UY69AA #ABB
Kód UPC/EAN: 192018098503

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici
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Vnější část produktu je vyrobená ze 100% lícové usně. Skutečný vzhled produktu nemusí být stejný jako na obrázku.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího
upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze
žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové
chyby obsažené v tomto dokumentu.
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