Folha de Dados

OMEN X by HP Transceptor
Backpack
A mochila ideal para um
verdadeiro líder.

Organiza e protege todo o
teu arsenal de gaming nas
tuas deslocações. O interior
espaçoso e o design roll-top
da mochila oferecem-te
incrível flexibilidade para
ires onde está toda a ação.
Equipada para gamers:
●
Especialmente concebida para gamers em constante mobilidade, esta mochila
apresenta um design roll-top flexível, ideal para o arsenal de gaming que
transportas contigo. Incorpora alças de ombro extremamente acolchoadas e
uma fivela Fidlock operável com uma só mão, para proporcionar conforto e
acesso rápido aos pertences.
A proteção está na mochila:
●
Oferece ao teu arsenal de gaming a proteção que tanto merece. Com um
compartimento protetor para auscultadores, um compartimento
extremamente macio e acolchoado para portátil de 43,94 cm (17 pol.), um
compartimento com proteção RFID e material resistente e impermeável, esta
mochila é a proteção perfeita contra impactos e condições atmosféricas.
O arsenal nunca está cheio:
●
Agora tens onde guardar todo o teu arsenal de gaming. Pega em tudo o que
quiseres e guarda-o em compartimentos espaçosos e devidamente
identificados, especialmente concebidos para o teu rato, teclado, portátil e
muito mais.
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Destaques do produto
Protege o teu investimento:
Um compartimento extremamente macio e acolchoado protege o teu portátil de 43,94 cm (17 pol.) nas tuas aventuras.
Transporta pouco ou muito:
O design roll-top é ideal para todo o arsenal de gaming que transportas contigo.
Todo o arsenal devidamente organizado:
Rato, teclado, cabos e muito mais – mantém tudo organizado em compartimentos espaçosos e devidamente identificados com os respetivos ícones.
Proteção para auscultadores:
O compartimento de proteção especialmente concebido mantém os teus auscultadores seguros e protegidos.
Fivela de abertura fácil:
A fivela Fidlock é aberta facilmente com uma mão e fecha-se com a ajuda de ímanes.
Protege devidamente o teu arsenal:
Mantém dispositivos e todo o arsenal de gaming protegidos, graças ao revestimento externo impermeável e a fechos de correr cobertos.
Transporta tudo de forma confortável:
As alças acolchoadas do peito e dos ombros proporcionam-te conforto durante as tuas deslocações.
Pega reforçada:
Leva contigo todo o teu arsenal, graças a uma pega superior reforçada capaz de suportar todo o peso.
Viagens e deslocações práticas e seguras:
Desloca-te com toda a segurança na companhia de uma mochila que apresenta um design que cumpre os requisitos da Transportation Security Administration
(TSA) e que é facilmente empilhada sobre a pega de um trólei.
Proteção RFID:
Guarda os teus pertences num compartimento de acesso fácil e com fecho de correr que incorpora proteção RFID antirroubo.
A água sempre contigo:
Com dois bolsos laterais convenientes, terás a tua garrafa de água sempre ao teu alcance.
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Compatibilidade

Adequada a portáteis com até 43,94 cm (17 pol.)

Dimensões

Fora da caixa: 540 x 350 x 220 mm
Embalado: 550 x 410 x 220 mm

Peso

Fora da caixa: 2,39 kg
Embalado: 2.43 kg

Garantia

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

Informações adicionais

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Mochila
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