Folha de Dados

Hoodie com fecho de correr completo HP OMEN
Ascendant (Mulher) Preto - XS
Para dentro e fora do jogo
Conforto técnico é a regra do jogo. O Hoodie OMEN Ascendant é criado a partir de material que repele a humidade e
incorpora aberturas para polegar, bem como um bolso escondido para dispositivo móvel/multimédia com orifício dedicado
para fio de auscultadores.

Folha de Dados

Hoodie com fecho de correr completo HP OMEN Ascendant
(Mulher) Preto - XS
Características
Material exterior: 60% algodão/40% poliéster (aveludado)
Forro do capuz: 65% poliéster/35% algodão (jersey)
O material ultrassuave e de alto desempenho repele a humidade e seca rapidamente
Corte regular
Design com fecho de correr completo
Capuz com cordão ajustável
Mangas raglã
Estampado refletor na parte dianteira
Estampado no capuz e na manga
Bolso canguru repartido
Bolso escondido com fecho de correr para dispositivo móvel/multimédia e orifício dedicado para fio de auscultadores
Aberturas para polegar
Punhos e parte inferior do mesmo material
Nome da marca em sarja
Etiqueta autocolante

Folha de Dados

Hoodie com fecho de correr completo HP OMEN Ascendant
(Mulher) Preto - XS

Dimensões do produto

2,85 (A) x 27,94 (L) x 33,02 (C) cm

Peso

0,44 kg; Embalado: 0,44 kg
0,98 lb; Embalado: 0.98 lb

Garantia

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

País de origem

Fabricado na China

Cor do Produto

Preto

Tamanho do produto

XS

Tipo de corte

Regular

Corte da região

Corte ocidental (EUR)

Género

Mulher

Tipo de material

Velo

Tamanho da manga

Manga comprida

Gola

Gola redonda

Desempenho

Material de secagem rápida; Material refletor

Atividade

Lifestyle; eSports; Casual; Athleisure

Estilo do fecho de correr

Fecho de correr completo

Funcionalidades especiais

Aberturas para polegar; Capuz; Estampado; Bolso canguru repartido

Tecnologia

Bolso escondido com fecho de correr para dispositivo móvel/multimédia; Orifício dedicado para fio de auscultadores

Número do produto

5RV95AA

Informações para encomendas

193424440238
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