Φύλλο δεδομένων

HP Spectre TechTote (Black)
Κορυφαία τσάντα με
ειδική τσέπη για
τεχνολογικό εξοπλισμό
Η τελευταία λέξη της
τεχνολογίας αξίζει μια
τσάντα μεταφοράς
κατασκευασμένη με το ίδιο
επίπεδο ακρίβειας και
ποιότητας. Σχεδιασμένη με
εξωτερική επιφάνεια από
ανέπαφο δέρμα και
επενδεδυμένη εσωτερική
επιφάνεια, αυτή η τσάντα
διατηρεί όλες τις συσκευές
σας προστατευμένες και
ασφαλείς.

Σχεδιασμένη για να εντυπωσιάζει
●
Το ανέπαφο δέρμα σε συνδυασμό με το φινίρισμα του κάτω μέρους με τη
μορφή βότσαλων, προσφέρει απόλυτη ποιότητα σε ό,τι αφορά την
κατασκευή και το στυλ. .
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Ειδική τσέπη για τεχνολογικό εξοπλισμό
●
Μια ειδική τσέπη με φερμουάρ, διατηρεί τον απαραίτητο τεχνολογικό
εξοπλισμό σας χωριστά από τα προσωπικά σας είδη. Φορτίστε εύκολα τον
φορητό υπολογιστή σας χωρίς να τον αφαιρέσετε από την τσάντα
(απαιτείται μονάδα μπαταρίας η οποία δεν περιλαμβάνεται)
Χαρακτηριστικά
●
Διατηρήστε τον φορητό υπολογιστή ανέπαφο, χάρη στην ειδική θήκη 35,56
cm (14"). Η κύρια θήκη χωράει φορητούς υπολογιστές έως 43,94 cm (17,3").
●

Διατηρήστε τα κλειδιά και τις μονάδες USB πάντα κοντά σας, χάρη στο κομψό
δερμάτινο μπρελόκ.

●

Προστατέψτε τις προσωπικές σας πληροφορίες με μια τσέπη αποκλεισμού
RFID.
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Συμβατότητα

Η ειδική θήκη για φορητό υπολογιστή χωράει φορητούς
υπολογιστές με διαγώνιο έως 35,56 cm (14"); Η κύρια θήκη είναι
κατάλληλη για φορητούς υπολογιστές με διαγώνιο έως 43,94
cm (17,3").

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 33,2 x 56 x 13,2 cm
Συσκευασμένο: 33,2 x 56 x 13,2 cm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,96 kg
Συσκευασμένο: 1,03 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την
τυπική περιορισμένη εγγύηση ενός έτους της ΗΡ.

Πρόσθετες
πληροφορίες

P/N: 2UY69AA #ABB
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Χώρα
προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα
συσκευασίας

Τσάντα τεχνολογικού εξοπλισμού HP Spectre Σημείωση για το
προϊόν; Κάρτα εγγύησης
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Προϊόν κατασκευασμένο με εξωτερική επιφάνεια από 100% ανέπαφο δέρμα. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει από την εικόνα.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
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HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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