Fişă tehnică

OMEN X by HP Transceptor
Backpack
Pachet. Lider.

Organizezi şi protejezi tot
echipamentul de joc în
deplasare. Interiorul spaţios
al rucsacului şi designul
reglabil, cu partea de sus
rulabilă, îţi oferă
flexibilitatea de a merge
acolo unde este acţiunea.
Echipat pentru gameri:
●
Fiind conceput pentru gamerii care se deplasează, este flexibil, cu partea de
sus rulabilă, adaptându-se la mărimea echipamentului transportat. Are curele
de umăr bine căptuşite şi o cataramă Fidlock manevrabilă cu o singură mână,
pentru acces rapid şi confort.
Protecţia este în geantă:
●
Oferă-i echipamentului tău de joc protecţia pe care o merită. Cu un
compartiment de protecţie pentru headset, un buzunar căptuşit, foarte fin,
pentru laptop cu diagonala de 43,94 cm (17"), un buzunar RFID şi material
robust, rezistent la apă, acest rucsac protejează împotriva loviturilor şi
intemperiilor.
Spaţiu pentru orice:
●
Acum ai loc pentru tot echipamentul de joc. Iei tot ce doreşti, în buzunarele
spaţioase, etichetate cu pictograme pentru mouse, tastatură, laptop şi nu
numai.
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Caracteristicile produsului
Protejează-ţi investiţia:
Un compartiment căptuşit, foarte fin, pentru laptop cu diagonala de 43,94 cm (17"), îţi protejează laptopul în deplasare.
Transporţi puţin sau mult:
Designul flexibil, cu partea de sus rulabilă, se adaptează la mărimea echipamentului pe care îl transporţi.
Totul are un loc:
Mouse, tastatură, cabluri şi nu numai – menţii totul organizat în buzunarele spaţioase, etichetate cu pictograme.
Casetă de valori pentru headset:
Compartimentul de protecţie conceput special menţine headsetul în siguranţă.
Cataramă cu deschidere simplă:
Catarama Fidlock se deblochează uşor cu o mână şi se închide cu ajutorul magneţilor.
Sfidezi intemperiile:
Menţii dispozitivele şi echipamentul uscate, sub învelişul rezistent la apă, închis cu fermoare cu bandă.
Transporţi totul confortabil:
Curele de piept şi de umăr căptuşite, reglabile, care asigură confortul în deplasare.
Ai un echipament „cu mâner”:
Transporţi tot echipamentul ţinând rucsacul de mânerul superior rigidizat, care poate suporta greutatea acestuia.
Călătorii calme:
Treci uşor prin punctele de securitate, graţie designului compatibil cu TSA şi îl pui deasupra bagajului, utilizând spaţiul de trecere pentru mânerul căruciorului.
Scut RFID:
Buzunar cu fermoar, cu acces rapid, pentru lucrurile esenţiale, cu prevenirea furtului prin blocare RFID.
Nu îţi lipseşte apa:
Ţii sticla de apă la îndemână, având două buzunare laterale comode.
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Compatibilitate

Pentru laptopuri de până la 43,94 cm (17 inchi)

Dimensiuni

Despachetat: 540 x 350 x 220 mm
Împachetat: 550 x 410 x 220 mm

Greutate

Despachetat: 2,39 kg
Împachetat: 2.43 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: lucraţi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de un an.

Informaţii suplimentare

număr produs: 3KJ69AA
Cod UPC/EAN: 192018780842

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Rucsac
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