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תיק נשיאה מעולה עם כיס
טכנולוגיה ייעודי
הטכנולוגיה המתקדמת ביותר
ראויה לתיק נשיאה אלגנטי
באותה רמה של דיוק ועידון .תיק
גדול זה שתוכנן עם חלק חיצוני
מעור במרקם מלא וחלק פנימי
מרופד ,שומר שכל ההתקנים
שלך יהיו בטוחים ומאובטחים.
מתוכנן להרשים
●
עור גרעיני מלא יחד עם שכבה תחתונה בגימור חלוקי-אבן מספקים שילוב מושלם של
אומנות וסגנון.
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כיס טכנולוגיה ייעודי
● כיס ייעודי עם רוכסן שמפריד בין אביזרי הטכנולוגיה החיוניים והפריטים האישיים שלך.
טען בקלות את המחשב הנישא מבלי להוציא אותו מהתיק )דורש מארז סוללות ,לא כלול(
כולל
● המחשב הנישא שלך יוחזק תמיד בתנאים מושלמים הודות לתא ייעודי בגודל  35.56ס"מ
) 14אינץ'( באלכסון .תיק המסמכים מתאים למחשבים נישאים בגודל של עד  43.94ס"מ
) 17.3אינץ'( באלכסון.
●
●

מפתחות וכונני ה USB-שלך יוחזקו תמיד בהישג יד הודות למחזיק מפתחות מעוצב מעור.
הגן על המידע האישי שלך עם כיס  RFIDחוסם.
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תאימות

תאים ייעודיים למחשבים נישאים ,שמתאימים למחשבים בגודל של עד  35.56ס"מ ) 14אינץ'( באלכסון; תיק המסמכים מתאים
למחשבים נישאים בגודל של עד  43.94ס"מ ) 17.3אינץ'( באלכסון.

משקל

מחוץ לאריזה 0.96 :ק"ג
ארוז 1.03 :ק"ג

ממדים

מחוץ לאריזה 13.2 x 56 x 33.2 :ס"מ
ארוז 13.2 x 56 x 33.2 :ס"מ

אחריות

כיסוי שנותן לך שקט נפשי :קבל שקט נפשי עם אחריות סטנדרטית של  HPהמוגבלת לשנה.

מידע נוסף
מדינת מקור

תכולת האריזה
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