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HP Spectre TechTote (Black)

Premium tasmet speciaal
technisch vak

De nieuwste technologie
verdient een draagtas die is
vervaardigd met hetzelfde
niveau van precisie en
verfijning. Dankzij de
buitenzijde van volnerfleer
en de gevoerde binnenzijde
worden omdeze tas alle
apparaten optimaal
beschermd en beveiligd. Ontworpen om indruk temaken

● Volnerf leder, aangevuld met een onderkant met kiezelafwerking, levert het
ultieme in vakmanschap en stijl.1

Speciaal technische vak
● Een speciaal vak met ritssluiting worden technische benodigdheden

gescheiden van persoonlijke spullen. Uw laptop kan eenvoudig worden
opgeladen zonder dat deze uit de tas wordt gehaald (hiervoor is een accu
vereist, niet meegeleverd)

Pluspunten
● Houd uw laptop in piekfijne staat dankzij een speciaal compartiment van 35,56

cm (14 inch). Het hoofdcompartiment biedt ruimte aan laptops tot 43,94 cm
(17,3 inch).

● Houd uw sleutels en USB-drive altijd binnen bereik dankzij een elegante
lederen sleutelhanger.

● Bescherm uw persoonlijke info met een RFID-blokkeerzak.
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Compatibiliteit Een apart compartiment voor laptops tot 35,56 (14 inch); Het hoofdcompartiment biedt ruimte voor laptops
tot 43,94 cm (17,3 inch).

Afmetingen Zonder verpakking: 33,2 x 56 x 13,2 cm
In verpakking: 33,2 x 56 x 13,2 cm

Gewicht Zonder verpakking: 960 gr
In verpakking: 1,03 kg

Garantie Garantie voor een gerust gevoel: Eén jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Aanvullende informatie P/N: 2UY69AA #ABB
UPC/EAN code: 192018098503

Land van herkomst China

Inhoud van de doos HP Spectre Tech Tote; Productkennisgeving; Garantiekaart

1 Product gemaakt met lederen buitenkant van 100% volnerf. Het werkelijke product kan afwijken van de foto.
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