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HP ENVY Uptown tas

Neem alles in stijl mee

Deze tas is perfect om mee te reizen en je apparatuur op een overzichtelijke manier te vervoeren, en is geïnspireerd op
de wensen van mensen die graag in stijl naar hun werk reizen. Waar je ook bent, dankzij deze tas blijven je spullen veilig
en toegankelijk.

Blijf stijlvol. Houd alles overzichtelijk.Blijf stijlvol. Houd alles overzichtelijk.
Reis in stijl naar je werk dankzij vakkundige
aandacht voor detail, echt lederen
handvatten en een dun ontwerp dat tegen
weer en wind bestand is.

Zacht compartiment. De hele dagZacht compartiment. De hele dag
bescherming.bescherming.
Bescherm je laptop continu tegen stoten en
vallen met een ultrazacht 15,6-inch (39,62-
cm) gevoerd laptopvak.

Stijlvol. Overzichtelijk. Toegankelijk.Stijlvol. Overzichtelijk. Toegankelijk.
Vervoer alles overzichtelijk met innovatieve
compartimenten die zodanig zijn ontworpen
dat je je spullen altijd bij de hand hebt.

 Oplader wordt niet meegeleverd en moet apart worden aangeschaft.1
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PluspuntenPluspunten

 Oplader wordt niet meegeleverd en moet apart worden aangeschaft.

Wees voorbereid. Laad onderweg op.Wees voorbereid. Laad onderweg op.
Berg je spullen netjes op met een techvakje met rits voor je oplader.  Plus een kabelsysteem om eenvoudig op te laden.

Bescherm uw gevoelige informatieBescherm uw gevoelige informatie
Met een veilig zakje, ontworpen ter bescherming tegen RFID-lezers, kun je je creditcardgegevens beschermen tegen diefstal.
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CompatibiliteitCompatibiliteit Voor HP laptops tot 15,6 inch (39,62 cm)

SchermformaatSchermformaat 15,6 inch

AfmetingenAfmetingen 500 x 135 x 350 mm

GewichtGewicht 1 kg; In verpakking: 1,05 kg

GarantieGarantie Eén jaar garantie.

Inhoud van de doosInhoud van de doos HP ENVY Uptown tas; Documentatie

Land van herkomstLand van herkomst Geproduceerd in China

Bestelnr.Bestelnr. 5DW95AA

BestelinfoBestelinfo 5DW95AA#ABB: 193015591776

© 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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