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Hareket halindeyken oyun
donanımının tamamını
düzenli tut ve koru. Bu sırt
çantasının geniş iç kısmı ve
ayarlanabilir rulo kapak
tasarımı her türlü aktivitede
sana mükemmel esneklik
sunar.
Oyuncular için geliştirildi:
●
Her yerde oyun oynamak isteyen kullanıcılar için yanlarında taşıdıkları
donanıma göre ayarlanabilen esnek bir rulo kapak ile tasarlanmıştır. Ultra
yoğun dolgulu omuz askılarının yanı sıra hızlı erişim ve konfor için tek elle
kullanılabilen bir Fidlock tokaya sahiptir.
Koruma çantanın içindedir:
●
Oyun donanımına hakkettiği korumayı sağla. Koruyucu kulaklık bölmesi,
dolgulu ultra yumuşak 43,94 cm (17 inç) diyagonal dizüstü bilgisayar cebi, bir
RFID cebi ve sağlam, suya dayanıklı kumaşa sahip olan bu sırt çantası
darbelere ve hava şartlarına karşı koruma sağlar.
Hiçbir eksiğin kalmayacak:
●
Artık oyun donanımının tamamına yetecek kadar yerin var. Faren, klavyen,
dizüstü bilgisayarın ve daha fazlası için geniş, simge etiketli cepler ile dilediğin
her şeyi yanına al.
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Ürün Özellikleri
Yatırımını koru:
Dolgulu, ultra yumuşak 43,94 cm (17 inç) diyagonal dizüstü bilgisayar bölmesi, taşıma sırasında dizüstü bilgisayarını korur.
İster az, ister çok eşya taşı:
Yanında taşıdığın donanıma göre ayarlanabilen esnek bir rulo kapak ile tasarlanmıştır.
Her şey yerli yerinde:
Fare, klavye, kablolar ve daha fazlası... Geniş, simge etiketli ceplerde tüm eşyalarını düzenli tut.
Kulaklık için güvenli bölme:
Özel olarak tasarlanmış koruyucu bölme, kulaklığını güvende tutar.
Kolay açılır toka:
Fidlock toka tek elle kolayca açılır ve mıknatıslar sayesinde hemen kapanır.
Zor şartlara meydan oku:
Suya dayanıklı dış yüzey ve su geçirmez fermuarlar ile aygıtlar ve donanımın kuru kalmasını sağlar.
Hepsini rahatça taşı:
Hareket halindeyken rahat olmanı sağlamak için ayarlanabilir göğüs ve dolgulu omuz askıları.
Donanımının kontrolü sende:
Donanımının tamamını, bu ağırlığı taşıyacak kadar güçlü olan üst sap ile de taşıyabilirsin.
Sorunsuz yolculuklar:
TSA uyumlu tasarımla güvenliği kolayca sağla ve tekerlekli bavul sapına geçirilebilir bandı kullanarak bavulunun üzerinde rahatça taşı.
RFID koruması:
Önemli eşyaların için hırsızlığa karşı RFID korumasına sahip, fermuarlı ve kolay erişilebilir bir cep.
Suyun yanı başında:
İki adet pratik yan cep ile su şişeni kolayca erişebileceğin bir yerde sakla.
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Uyumluluk

43,94 cm'ye (17 inç) kadar dizüstü bilgisayarlara uygundur

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 540 x 350 x 220 mm
Paketli: 550 x 410 x 220 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 2,39 kg
Paketli: 2.43 kg

Garanti

Huzur veren koruma: Bir yıllık standart HP sınırlı garantisiyle içiniz rahat olsun.

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutunun içeriği
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