Datablad

HP Spectre TechTote (Black)
Högklassig väska med
särskilt teknikfack

Den senaste tekniken
förtjänar en väska som är
lika omsorgsfullt designad.
Väskan har en utsida i
fullnarvat skinn, vadderad
insida och skyddar alla dina
enheter.
Designad för att imponera
●
Fullnarvat skinn med underdel med knottrig yta ger en elegant, välarbetad
look.
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Särskilt teknikfack
●
Ett särskilt fack med dragkedja separerar teknisk utrustning från dina
personliga föremål. Ladda din bärbara dator utan att ut den ur väskan (kräver
ett batteripaket som inte medföljer)
Höjdpunkter
●
Håll din bärbara dator i toppskick med ett anpassat fack på 35,56 cm (14 tum).
Huvudfacket passar bärbara datorer på upp till 43,94 cm (17,3 tum).
●

Med denna snygga nyckelring i läder har du alltid nycklar och USB-minnen
inom räckhåll.

●

Säkra din personliga information med ett RFID-skyddat fack.

Datablad

HP Spectre TechTote (Black)

Kompatibilitet

Fack för bärbar dator passar datorer på upp till 35,56 cm (14 tum); Huvudfacket passar bärbara datorer på
upp till 43,94 cm (17,3 tum).

Yttermått

Utan emballage: 33,2 x 56 x 13,2 cm
Förpackat: 33,2 x 56 x 13,2 cm

Vikt

Utan emballage: 0,96 kg
Förpackat: 1,03 kg

Garanti

Täckning som ger dig sinnesro: Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på ett år.

Mer information

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

Ursprungsland

Kina

Medföljer

HP Spectre teknikväska; Produktmeddelande; Garantikort
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Produkten tillverkad med utsida i 100 % fullnarvat skinn. Den faktiska produkten kan variera från bilden som visas.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående
meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer
produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel,
tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.
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