
Datasheet

OMEN Transceptor 15 rugzak

Laat niets achter

Met een 15,6" (39,62 cm) gewatteerd laptopvak, tal van vakken voor het organiseren van randapparatuur, en
waterbestendige stoffen combineert deze gamingrugzak stijl met bescherming.

Berg je apparatuur veilig opBerg je apparatuur veilig op
Bescherm je pc tegen stoten en
krassen in een gewatteerd 15,6
inch laptopvak met brede
opening.

Alles netjes opgeborgen.Alles netjes opgeborgen.
Draag al je spullen op een
handige manier, met voldoende
ruimte voor je muis,
powerbank, headset en meer.

Reis in stijlReis in stijl
Met een hoogwaardige
minimalistische stijl maar
allerminst een minimalistische
functionaliteit geeft deze
rugzak je wat je nodig hebt om
je met stijl te verplaatsen.

Dekking voor zekerheidDekking voor zekerheid
Eén jaar standaardgarantie van
HP zorgt voor een gerust
gevoel.

 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

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.

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

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.

Water. Binnen bereik.Water. Binnen bereik.
Je waterfles past in een zijvak zodat je onderweg geen dorst hoeft te leiden.

Draag alles comfortabel met je meeDraag alles comfortabel met je mee
Ontworpen met ergonomische schouderriemen, een persgegoten rugpaneel en een aanpasbare borstriem.
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CompatibiliteitCompatibiliteit Geschikt voor laptops tot 39,62 cm (15,6 inch).

SchermformaatSchermformaat 15,6 inch (39,6 cm)

AfmetingenAfmetingen 30 x 14 x 51 cm

GewichtGewicht 840 gr; In verpakking: 840 gr

GarantieGarantie Eén jaar garantie.

Inhoud van de doosInhoud van de doos OMEN Transceptor 15 rugzak; Documentatie

Land van herkomstLand van herkomst Geproduceerd in China

Bestelnr.Bestelnr. 7MT84AA

BestelinfoBestelinfo 7MT84AA#ABB: 193905496938
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