
Datasheet

HP 39.62 cm (15.6") Odyssey
Backpack Red/Black

Op weg naar school of
universiteit of op uw
dagelijkse route profiteert u
van de strategisch
aangebrachte polstering,
het trendy design en de
ruime
opbergmogelijkheden. Het
HP 15,6-inch (39,62-cm)
Odyssey backpack
combineert opvallende
kleuren, duurzame
materialen en een uniek
camouflagepatroon met
een comfortabele
luchtdoorlatende polstering,
speciale vakken voor
notebook en tablet,
strategisch geplaatste
schouderbanden en diverse
vakken voor accessoires.
Trendy en reisvaardig.

Subtiel en toch opvallend
● Dit trendy design met contrasterende kleuraccenten aan de buitenzijde en een

unieke, digitaal ontworpen camouflagevoering oogt modern en is tegelijkertijd
modieus en robuust.

Veilige opbergruimte
● Robuuste polstering aan binnen- en buitenzijde biedt bescherming op maat

voor uw notebook en tablet. De luchtdoorlatende polstering aan de
buitenzijde en de luchtopeningen bieden verlichting tijdens lange reizen.

Opbergruimte opmaat
● Het backpack biedt plaats aan notebooks tot 15,6 inch (39,62 cm) diagonaal,

heeft een speciaal vak voor een tablet of e-reader, is vervaardigd van
duurzame materialen en wordt ondersteund door een ijzersterke HP garantie.
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HP 39.62 cm (15.6") Odyssey Backpack Red/Black

Compatibiliteit Notebooks tot 15,6 inch (39,62 cm)

Afmetingen Zonder verpakking: 330 x 150 x 460 mm
In verpakking: 335 x 155 x 465 mm

Gewicht Zonder verpakking: 980 gr
In verpakking: 1 kg

Garantie 1 jaar HP commerciële garantie

Productkleur Zwart

Extra informatie P/N: X0R83AA #ABB
UPC/EAN code: 889899746561

Land van herkomst China

Meegeleverd in de doos Backpack

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De
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