
Datasheet

HP Pavilion Gaming Backpack 500

Inpakken. Reizen. Gamen.

Met zijn waterbestendige buitenkant, een comfortabele pasvorm en ruime compartimenten voor al je
gamingapparatuur, waaronder laptops tot 17,3 inch (43,94 cm), is de HP Pavilion Gaming Backpack 500 ontworpen voor
mensen die altijd en overal gamen.

Organizing 2.0Organizing 2.0
Neem meer mee dankzij de ruimtes met
pictogrammen voor een laptop van 17,3
inch (43,94 cm), een tablet, telefoon, muis
en schrijfbenodigdheden.

Berg je headset en andere accessoiresBerg je headset en andere accessoires
veilig op.veilig op.
Het voorcompartiment met rits heeft een
apart vak om je headset en andere
accessoires in te bewaren.

Houd je belangrijke spullen bij de handHoud je belangrijke spullen bij de hand
In het zijvak aan de voorkant kun je snel en
gemakkelijk bij belangrijke spullen zoals je
telefoon, sleutels en portemonnee.

 Draagbare lader is niet inbegrepen.
 HP biedt één jaar garantie met 24 x 7 beschikbare online support. Neem contact op met de klantenservice van HP voor meer informatie of ga naar www.hp.com/go/orderdocuments. Internettoegang is vereist maar niet

inbegrepen.
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PluspuntenPluspunten

Gebouwd voor een lange batterijduurGebouwd voor een lange batterijduur
Op een externe USB-poort met ingebouwde kabel kun je je draagbare lader aansluiten en apparaten gemakkelijk onderweg opladen.

Houd je apparaten droogHoud je apparaten droog
Bescherm je apparatuur tegen weer en wind met een stevige, waterbestendige buitenkant.

Comfortabel dragenComfortabel dragen
Je neemt alles comfortabel mee met een gevoerd rugpaneel van mesh voor luchtcirculatie en ergonomische schouderbanden.

Speciaal gemaakt om te reizenSpeciaal gemaakt om te reizen
De rugzak is zo ontworpen dat hij boven op andere bagage kan worden gezet met een kofferhandgreep.

Zichtbaarheid is belangrijkZichtbaarheid is belangrijk
Denk aan je veiligheid en zorg dat je 's nachts gezien wordt met reflecterende banden en details.
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CompatibiliteitCompatibiliteit Geschikt voor een laptop tot 17 inch (43,94 cm)

SchermformaatSchermformaat 17 inch

AfmetingenAfmetingen 34,5 x 17 x 48 cm

GewichtGewicht 810 gr; In verpakking: 810 gr

GarantieGarantie Eén jaar garantie.

Inhoud van de doosInhoud van de doos HP Pavilion Gaming Backpack 500; documentatie

Land van herkomstLand van herkomst Geproduceerd in China

Bestelnr.Bestelnr. 6EU58AA

BestelinfoBestelinfo 6EU58AA#ABB: 193808222481

© Copyright 2019 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
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