
Datasheet

HP ENVY Urban 39.62 cm (15.6")
Backpack
Reis in stijl op werkdagen
en in het weekend

Jouw volgende avontuur
vraagt om een backpack
waar alles in past. Deze tas
is perfect ommee te reizen
en je apparatuur te
organiseren en is
geïnspireerd op de huidige
wensen van drukke
forensen.

Minimalistisch design. Maximale duurzaamheid.
● Comfortabel forensen dankzij ambachtelijke aandacht voor detail, echt lederen
handvatten en een dun, weerbestendig ontwerp.

Op je gemak door de luchthavenbeveiliging
● Met een ultrazacht 39,62 cm (15,6") TSA-compatibel laptopvak kun je vlot
door de luchthavenbeveiliging.

Gemoderniseerd. Georganiseerd. Toegankelijk.
● Je kunt je apparaten opladen en je dagelijkse benodigdheden organiseren met
innovatieve vakken, waaronder een hard vak voor je zonnebril.
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Productfuncties

Bescherm uw gevoelige informatie
Met een beveiligd zakje, ontworpen ter bescherming tegen RFID-lezers, kun je je creditcardgegevens beschermen tegen diefstal.

Tegen elk weertype bestand
Een geïntegreerde regenjas en waterbestendige, in elkaar grijpende ritsen beschermen je uitrusting tegen de elementen en bieden extra veiligheid.

Vereenvoudig de manier waarop je vliegt
Kan gemakkelijk bevestigd worden aan het karretje voor je bagage voor gemakkelijk transport op de luchthaven.

Ultrazacht zakje. Superveilige tablet.
Een ultrazachte, volledig gevoerde zak voor je tablet beschermt deze tegen stoten, krassen en slijtage.
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Compatibiliteit Geschikt voor laptops tot 39,62 cm (15,6")

Afmetingen Zonder verpakking: 44 x 31,5 x 15 cm

Gewicht Zonder verpakking: 1,51 kg

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

Aanvullende informatie P/N: 3KJ72AA #ABB
UPC/EAN code: 192018780941

Land van herkomst China

Inhoud van de doos HP ENVY Urban rugzak
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