Specifikace

OMEN X by HP Transceptor
Backpack
Zabalit. Lídr.

Veškerá herní výbava
pohromadě a s ochranou na
cestách. Batoh s
prostorným vnitřkem a
stahovacím provedením je
neuvěřitelně flexibilní, ať se
vydáte kamkoli.
Stvořeno pro hráče:
●
Navrženo pro hráče v pohybu s flexibilním stahováním pro přizpůsobení váze
přenášených položek. Silně polstrované ramenní popruhy a jednou rukou
ovladatelná přezka Fidlock pro rychlý přístup a komfort.
Ochranu najdete v brašně:
●
Poskytuje hernímu vybavení ochranu, jež si zaslouží. S ochrannou přihrádkou
na náhlavní soupravu, polstrovanou, velmi měkkou přihrádkou na notebook s
úhlopříčkou 43,94 cm (17"), bezpečnou kapsou RFID a pevnou, voděodolnou
tkaninou vás tento batoh ochrání před nárazy i počasím.
Inventář nikdy není kompletní:
●
Nyní máte místo k uložení veškerého herního vybavení. Vezměte si vše
potřebné díky prostorným, ikonami označeným kapsám na myš, klávesnici,
notebook a další položky.
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Vlastnosti produktu
Chraňte svou investici:
Polstrovaná, velmi měkká přihrádka na 43,94cm (17“) notebook ochrání váš počítač na cestách.
Noste málo, nebo hodně věcí:
Pružné stahovací provedení umožňuje přizpůsobit batoh hmotnosti přenášených věcí.
Vše má své místo:
Myš, klávesnice, kabely a další položky – mějte vše přehledně uspořádané v prostorných, ikonami označených kapsách.
Pevná ochrana pro náhlavní soupravu:
Speciálně navržená ochranná přihrádka uchová vaši náhlavní soupravu v bezpečí.
Snadno otevíratelná přezka:
Přezku Fidlock snadno rozepnete jednou rukou a zacvakne se pomocí magnetů.
Odvážné prvky:
Udržujte zařízení a herní výbavu v suchu díky voděodolné svrchní tkanině a podlepeným zipům.
Pohodlné přenášení:
Nastavitelné hrudní a polstrované ramenní popruhy zajistí pohodlné nošení na cestách.
Uchopte rukojeť a s ní vše potřebné:
Noste veškerou potřebnou výbavu v ruce pomocí vyztužené horní rukojeti, která ji s rezervou unese.
Bezproblémové cestování:
Konstrukce umožňující použití zámku TSA pro bezpečné cestování a možnost prostrčení rukojetí a umístění na většinu kolečkových kufrů.
Stínění proti RFID:
Dobře přístupná kapsa na zip pro nezbytné věci se stíněním proti technologii RFID na ochranu proti digitálním krádežím.
Voda na vaší straně:
Dvojice postranních kapes pro přístupné uložení lahve s vodou.
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Kompatibilita

Vhodný pro notebooky s úhlopříčkou až 43,94 cm (17“)

Rozměry

Bez obalu: 540 x 350 x 220 mm
Balení: 550 x 410 x 220 mm

Hmotnost

Bez obalu: 2,39 kg
Balení: 2.43 kg

Záruka

Spolehlivé pokrytí: Standardní jednoletá omezená záruka HP vám poskytne klid na práci.

Další informace

P/N: 3KJ69AA
Kód UPC/EAN: 192018780842

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Batoh
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