Folha de Dados

HP Spectre TechTote (Black)
Bolsa premium com bolso
dedicado a tecnologias

A mais recente tecnologia
merece uma mala de
transporte criada com o
mesmo nível de precisão e
sofisticação. Concebida com
exterior em couro
texturizado e interior
almofadado, esta mala
mantém todos os seus
dispositivos seguros e
protegidos.

Concebido para impressionar
●
O couro plena flor, complementado por uma base em seixo, proporciona a
máxima sofisticação em acabamento e estilo.
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Bolso de tecnologia dedicado
●
Um bolso dedicado com fecho de correr mantém os seus acessórios
tecnológicos essenciais separados dos objetos pessoais. Carregue facilmente
a bateria do seu portátil sem retirá-lo da mala (é necessário um battery pack,
não incluído).
Características
●
Mantenha o seu portátil em condições impecáveis graças a um compartimento
dedicado de 35,56 cm (14 pol.). O compartimento principal acomoda portáteis
de até 43,94 cm (17,3 pol.).
●

Tenha as suas chaves e unidades USB sempre à mão graças a um elegante
porta-chaves em couro.

●

Proteja as suas informações pessoais através do bolso de bloqueio RFID.

Folha de Dados

HP Spectre TechTote (Black)

Compatibilidade

O compartimento dedicado para portáteis é compatível com portáteis de até 35,56 cm (14 pol.); O
compartimento principal acomoda portáteis de até 43,94 cm (17,3 pol.).

Dimensões

Fora da caixa: 33,2 x 56 x 13,2 cm
Embalado: 33,2 x 56 x 13,2 cm

Peso

Fora da caixa: 0,96 kg
Embalado: 1,03 kg

Garantia

Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu artigo com uma garantia limitada normal de dois
anos da HP.

Informações adicionais

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Bolsa tecnológica HP Spectre; Aviso do produto; Cartão de garantia
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Produto fabricado com exterior 100% em couro plena flor. O produto real poderá ser diferente do apresentado na imagem.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. As informações contidas no presente documento estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que
acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição
de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente
documento.
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