Dataark

HP Spectre TechTote (Black)
Premiumbag med dedikert
teknisk lomme

Den nyeste teknologien
fortjener en bæreveske som
er utformet med samme
grad av presisjon og
raffinement. Vesken sørger
for god beskyttelse av alle
dine enheter. Trukket i lær
utvendig, med innvendig
polstring.

Utformet for å imponere
●
Fullkornet lær med lekker finish i småsteinsmønster byr på det ultimate innen
håndverk og stil.
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Dedikert teknisk lomme
●
En egen lomme med glidelås som skiller ditt tekniske utstyr fra personlige
effekter. Du kan enkelt lade din bærbare PC uten å ta den ut av vesken (det
trengs også en batteripakke, som ikke følger med)
Med
●
Hold den bærbare PC-en i perfekt stand med et spesialisert rom på 35,56 cm
(14" diagonalt). Hovedrommet har plass til en bærbar PC på opptil 43,94 (17,3"
diagonalt).
●

Nøkler og USB-stasjoner er alltid innen rekkevidde takket være et stilig
nøkkelkjede i lær.

●

Beskytt din personlig informasjon med en RFID-blokkeringslomme.

Dataark

HP Spectre TechTote (Black)

Kompatibilitet

Dedikert rom for en bærbar PC på opptil 35,56 cm (14" diagonalt); Hovedrommet har plass til en bærbar PC
på opptil 43,94 cm (17,3" diagonalt).

Mål

Pakket ut: 33,2 x 56 x 13,2 cm
Pakket: 33,2 x 56 x 13,2 cm

Vekt

Pakket ut: 0,96 kg
Pakket: 1,03 kg

Garanti

Dekning som gir trygghet: Sov godt om natten med ett års begrenset standardgaranti fra HP.

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

HP Spectre Tech Tote; Produktmerknad; Garantikort
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Produkteksteriør i 100 % ekte lær. Det faktiske produktet kan være annerledes enn bildet som vises.

© Opphavsrett 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste
garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og
tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil
eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.
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