Karta produktu

HP Spectre TechTote (Black)
Torba Premium z
dedykowaną kieszenią na
akcesoria
Najnowsza technologia
zasługuje na torbę do
przenoszenia wykonaną z
taką samą precyzją i
wyrafinowaniem. Ta torba,
ze skórą licową na zewnątrz
i wyściółką w środku,
zapewnia bezpieczne
przechowywanie wszystkich
urządzeń.

Zaprojektowany z myślą o mocnych wrażeniach
●
Skóra licowa, uzupełniona przez ziarniste wykończenie w dolnej części,
zapewnia najwyższy poziom wykonania i elegancji.
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Dedykowana kieszeń na akcesoria
●
Specjalna kieszeń na zamek błyskawiczny pozwala przechowywać akcesoria z
dala od innych rzeczy osobistych. Łatwe ładowanie laptopa bez wyjmowania
go z torby (wymagany akumulator; brak w zestawie)
Obejmuje
●
Doskonała ochrona laptopa dzięki specjalnemu schowkowi o przekątnej 14 cali
(35,56 cm). Schowek główny pasuje do laptopów z ekranem o przekątnej do
17,3 cala ( 43,94 cm).
●

Klucze i napędy USB zawsze w zasięgu ręki dzięki eleganckiemu, skórzanemu
łańcuszkowi na klucze.

●

Ochrona informacji osobistych dzięki kieszeni blokującej RFID.
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HP Spectre TechTote (Black)

Zgodność

Specjalny schowek na laptopa pasuje do laptopów z ekranem o przekątnej do 14 cali (35,56 cm); Schowek
główny pasuje do laptopów z ekranem o przekątnej do 43,94 cm (17,3 cala).

Wymiary

Z opakowania: 33,2 × 56 × 13,2 cm
Zapakowane: 33,2 × 56 × 13,2 cm

Waga

Z opakowania: 0,96 kg
Zapakowane: 1,03 kg

Gwarancja

Niezawodne użytkowanie: Pełen spokój dzięki standardowej rocznej ograniczonej gwarancji HP.

Informacje dodatkowe

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

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Torba na akcesoria HP Spectre; Uwaga dotycząca produktu; Karta gwarancyjna

1

Produkt wykonany ze skórą licową 100% na zewnątrz. Rzeczywisty produkt może się różnić od przedstawionego na ilustracji.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych
dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być
interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie.
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