
Datasheet

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Briefcase
Veilig. Overzichtelijk.
Onderweg.

Als je altijd onderweg bent,
hebben je laptop en
bezittingen te lijden van
stoten en krassen. Neem al
je bezittingen veilig mee van
A naar B in een comfortabel
koffertje dat de hele dag
goede bescherming biedt.
Gemakkelijk te openen om
je laptop en dagelijkse
benodigdheden op te
bergen in een ruime,
weerbestendige tas, met
passende vakken.

Waterbestendig
● Waterdicht materiaal houdt de binnenzijde droog.

Volop ruimte voor al je benodigdheden
● Een ruim, maar passend laptopcompartiment en diepe vakken om alles
efficiënt mee te nemen.

Stevige buitenkant
● De versterkte rits en een robuuste constructie beschermen je
laptopaccessoires.

● Ritsvak aan de voorzijde om je bezittingen veilig mee te nemen.

Gebouwd op duurzaamheid
● Dankzij de strenge HP standaarden en richtlijnen is de kwaliteit langdurig
gewaarborgd.



Datasheet

HP 39.62 cm (15.6") Classic Briefcase

Compatibiliteit Geschikt voor laptops tot 15,6 inch (39,62 cm)

Afmetingen Zonder verpakking: 410 x 310 x 85 mm
Inhoud doos of mastercarton: 5
Aantal pakken per palletlaag: 6
Aantal lagen per pallet: 5
Aantal per pallet: 150
In verpakking: 410 x 310 x 85 mm

Gewicht Zonder verpakking: 440 gr
In verpakking: 500 gr

Garantie Dekking voor zekerheid: Twee jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.1

Extra informatie P/N: 1FK07AA #ABB
UPC/EAN code: 190781262961

Land van herkomst China

Inhoud van de doos Koffertje

1 HP biedt twee jaar garantie met online support. Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen. Neem contact op met het HP Customer Support Center voor
meer informatie of ga naar www.hp.com/go/orderdocuments. Het werkelijke product kan afwijken van de foto.

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP
producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of
elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende
garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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