Φύλλο δεδομένων

OMEN X by HP Transceptor
Backpack
Το κορυφαίο σακίδιο.

Οργανώστε και
προστατεύστε τον
εξοπλισμό σας κατά τις
μετακινήσεις σας. Το
ευρύχωρο εσωτερικό και το
προσαρμόσιμο κλείσιμο
του σακιδίου σάς παρέχουν
απίστευτη ευελιξία για να
απολαμβάνετε τη δράση
οπουδήποτε.

Ειδική σχεδίαση για gamers:
●
Αυτό το ευέλικτο σακίδιο έχει σχεδιαστεί για gamers που μετακινούνται
συχνά και έχει αναδιπλούμενο κλείσιμο που προσαρμόζεται ανάλογα με τον
όγκο του εξοπλισμού που θέλετε να μεταφέρετε. Διαθέτει επίσης εξαιρετικά
ενισχυμένα λουριά ώμου και κούμπωμα Fidlock που μπορείτε να χειριστείτε
με το ένα χέρι για γρήγορη πρόσβαση και άνεση.
Ενσωματωμένη προστασία:
●
Εξασφαλίστε στον εξοπλισμό σας την προστασία που του αξίζει. Χάρη στην
προστατευτική θήκη ακουστικών, την ενισχυμένη και εξαιρετικά μαλακή
θήκη για φορητό υπολογιστή 43,94 cm (17"), τη θήκη με RFID και το
ανθεκτικό, αδιάβροχο ύφασμα από το οποίο είναι κατασκευασμένο, αυτό το
σακίδιο παρέχει προστασία από τα χτυπήματα και τις καιρικές συνθήκες.
Αποθηκευτικοί χώροι για τα πάντα:
●
Πλέον, έχετε χώρο για όλο τον εξοπλισμό σας. Μπορείτε να μεταφέρετε το
ποντίκι, το πληκτρολόγιο, τον φορητό υπολογιστή σας και πολλά άλλα,
τοποθετώντας το καθετί στην αντίστοιχη ευρύχωρη θήκη με το ανάλογο
εικονίδιο.
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Χαρακτηριστικά προϊόντος
Προστατεύστε την επένδυσή σας:
Η ενισχυμένη, εξαιρετικά μαλακή θήκη 43,94 cm (17") προστατεύει τον φορητό υπολογιστή σας κατά τις μετακινήσεις σας.
Μεταφέρετε ό,τι και όσα θέλετε:
Το ευέλικτο αναδιπλούμενο κλείσιμο προσαρμόζεται ανάλογα με τον εξοπλισμό που θέλετε να μεταφέρετε.
Όλα έχουν τη θέση τους:
Ποντίκι, πληκτρολόγιο, καλώδια και πολλά άλλα – οργανώστε τα πάντα στις ευρύχωρες θήκες με τις ανάλογες ενδείξεις.
Προστατευτική θήκη ακουστικών:
Η ειδικά σχεδιασμένη προστατευτική θήκη διατηρεί τα ακουστικά σας ασφαλή.
Εύκολο κούμπωμα:
Το κούμπωμα Fidlock ξεκουμπώνει εύκολα με το ένα χέρι και κουμπώνει με τη βοήθεια μαγνητών.
Αψηφίστε την κακοκαιρία:
Διατηρήστε τις συσκευές και τον εξοπλισμό σας στεγνά με το αδιάβροχο εξωτερικό περίβλημα και τα προστατευμένα φερμουάρ.
Μεταφέρετε τα πάντα με άνεση:
Το προσαρμόσιμο λουρί στήθους και τα ενισχυμένα λουριά ώμου σάς εξασφαλίζουν άνεση κατά τις μετακινήσεις σας.
Λαβή εύκολης μεταφοράς:
Μεταφέρετε όλο τον εξοπλισμό σας κρατώντας το σακίδιο από την ενισχυμένη επάνω λαβή που μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του.
Ξεκούραστα ταξίδια:
Περάστε με ευκολία τους ελέγχους ασφάλειας των αεροδρομίων χάρη στη σχεδίαση με βάση τις προδιαγραφές TSA και μεταφέρετε εύκολα το σακίδιό σας μαζί
με τις αποσκευές σας περνώντας το ειδικό λουρί στη λαβή της τροχήλατης βαλίτσας σας.
Προστασία RFID:
Εύκολα προσβάσιμη θήκη με φερμουάρ για τον απαραίτητο εξοπλισμό με προστασία RFID κατά της κλοπής.
Το νερό σας δίπλα σας:
Πιάστε με ευκολία το μπουκάλι του νερού σας από τις δύο πρακτικές πλαϊνές θήκες.
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Συμβατότητα

Κατάλληλο για φορητούς υπολογιστές έως 43,94 cm (17 ίντσες)

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 540 x 350 x 220 mm
Συσκευασμένο: 550 x 410 x 220 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 2,39 kg
Συσκευασμένο: 2.43 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την τυπική περιορισμένη εγγύηση ενός έτους της ΗΡ.

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Σακίδιο
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