
HP Select 75 Backpack - 40,6 cm (16")
Sportos stílus. Árnyékolásos védelem. Rekeszes tárolás

Ön jól néz ki! Elegáns öltözet. Makulátlan haj. Szép cipő. De ne érje be ennyivel! Egészítse ki nagyszerű
megjelenését az egyedülálló HP Select 75 40,6 cm-es (16 hüvelykes) hátizsákkal. Ez az utcai elegancia, a
védelem és a bőséges tárolóhely mesteri ötvözete.

Szerzői jogi megjegyzés: A képen látható termék csak illusztráció. © 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban lévő információk értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP
termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal
felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
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Lenyűgöző stílus
Elegáns és korszerű, stílusos és kényelmes. A teljesítményközpontú stílus mindig
hatékony. Elvihető az iskolába. Hordható a munkába. Teljes felszereléssel együtt
csomagolva is könnyen mozgatható. Bármilyen kalandhoz megfelelő kiegészítő.

Biztos védelem
Ez a HP hátizsák megbízhatóan védi és biztonságban tartja használója értékeit. A gondos
tervezés alapján elhelyezett párnázás véd az ütődésektől és más fizikai behatásoktól. A
vízálló külső felület védelmet nyújt az esőtől és a hótól. A párnázott alsórész csökkenti a
leejtés vagy a rázkódás hatását.

Bővíthető adattároló
Komoly kapacitással rendelkezik. A HP Select 75 40,6 cm-es (16 hüvelykes) hátizsák a
legjobb választás az összes felszerelés szállításához: 11 zseb, köztük egy kifejezetten
noteszgépekhez tervezett rész, átlátható rendezőpanel, felszerelésrögzítő hurkok,
valamint két külső oldalzseb.

Rozsda elleni védelem
Ez a fehér szín ragyogó és élénk marad. Speciális szennyeződésálló bevonattal készül,
amely megvédi a kosztól.

Kompatibilitás Akár 40,6 cm-es (16 hüvelykes) képátmérőjű hordozható
számítógépekhez is megfelelő

Méretek Kicsomagolva: 360 x 160 x 455 mm
Csomagolás módja: 360 x 160 x 455 mm

Súly kicsomagolva: 0,621 kg
Csomagolás módja: 0,63 kg

Garancia 1 év korlátozott garancia

További információ Termékszám: H4J95AA #ABB
UPC/EAN-kód: 887111387691

Gyártó ország Kína

A doboz tartalma Hátizsák


