Datasheet

OMEN X by HP Transceptor
Backpack
Bepakt en bezakt.

Bewaar en bescherm al je
gamingspullen onderweg.
Deze rugzak is ruim van
binnen en heeft een
aanpasbaar ontwerp met
oprolbare bovenkant, voor
flexibiliteit waar je ook heen
gaat.
Ontworpen voor gamers:
●
Ontworpen voor gamers die vaak onderweg zijn met een flexibel ontwerp met
oprolbare bovenkant die zich aanpast aan de hoeveelheid spullen die je
meeneemt. Met extra gevoerde schouderriemen en met één hand bedienbare
Fidlock-sluiting voor snelle toegang en comfort.
Bescherming in de pocket:
●
Geef je gaminguitrusting de bescherming die ze verdient. Deze rugzak is
voorzien van beschermend headsetcompartiment, een gevoerd, ultrazacht
laptopvak van 43,94-cm (17-inch), een RFID-vak en duurzaam,
waterbestendig materiaal en beschermt je uitrusting tegen stoten en
weersomstandigheden.
Nooit teveel spullen:
●
Je hebt nu plaats voor al je gamingspullen. Neem alles mee wat je wilt dankzij
de ruime, gelabelde opbergvakken voor je muis, toetsenbord, laptop en meer.
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Productfuncties
Bescherm je investering:
Een gevoerd, ultrazacht 43,94-cm (17-inch) laptopcompartiment beschermt je laptop onderweg.
Neem veel of juist weinig mee:
Het flexibele ontwerp met oprolbare bovenkant past zich aan aan de hoeveelheid spullen die je meeneemt.
Alles heeft zijn plaats:
Muis, toetsenbord, kabels en nog veel meer – alles netjes opgeborgen in ruime, gelabelde zakken.
Kluisje voor headset:
Speciaal ontworpen, beschermend compartiment houdt je headset veilig en beschermd.
Makkelijk te openen sluiting:
Fidlock-sluiting is te openen met één hand en eenvoudig te sluiten dankzij magneetjes.
Trotseer de elementen:
Houd je apparaten en spullen droog dankzij een waterbestendige buitenwand en bedekte ritsen.
Draag alles eenvoudig met je mee:
Dankzij verstelbare borst- en gevoerde schouderriemen ben je altijd comfortabel onderweg.
Houd grip op je spullen:
Draag al je apparatuur dankzij de versterkte handgreep aan de bovenkant die het gewicht aankan.
Goede reis:
Loop fluitend langs de beveiliging dankzij een TSA-ontwerp en plaats deze rugzak eenvoudig op een stapel bagage dankzij de opening voor een trolleyhandvat.
RFID-afscherming:
Toegankelijke ritsvakken voor belangrijke items met RFID-diefstalpreventie.
Water bij de hand:
Houd je flesje water binnen handbereik met twee handige zijvakken.
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Compatibiliteit

Voor laptops tot 43,94 cm (17 inch)

Afmetingen

Zonder verpakking: 540 x 350 x 220 mm
In verpakking: 550 x 410 x 220 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 2,39 kg
In verpakking: 2.43 kg

Garantie

Garantie voor een gerust gevoel: Eén jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Aanvullende informatie

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

Land van herkomst

China

Inhoud van de doos

Backpack
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