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HP Prelude Pro Recycled toploadtas

Functie en stijl vloeien samen

Pendel met een stijlvolle en duurzame tas met bovensluiting die zorgvuldig ontworpen werd met het milieu in het
achterhoofd, en die met gerecycleerd materiaal  is gemaakt. De HP Prelude Pro Recycled Top Load tas heeft
veiligheidsfuncties aan boord zodat u in alle gemoedsrust uw toestellen van en naar het werk, en verder, kunt nemen.

Ontworpen voor
duurzaamheid
Deze tas met bovensluiting is
gemaakt met 65% gerecycled
externe stof  en afgewerkt met
een waterdichte laag. Hij
combineert een lichtgewicht en
stijlvol ontwerp, speciaal voor
innoverende en
prestatiegerichte
zakenmensen.

Voor jou ontworpen
De schouderband is verstelbaar
en gewatteerd zodat u zonder
beperkingen door een drukke
werkdag kunt doorstaan.

Ordelijk onderweg
Bescherm uw laptop tegen
stoten en schrammen met een
15,6" gewatteerd
compartiment. Zakjes met een
ritssluiting om uw bezittingen
ordelijk in op te bergen, geven u
onderweg snelle toegang tot
uw telefoon, portefeuille en
sleutels.

Pendelen zonder zorgen
Bescherm in drukke zones uw
laptop en bezittingen achter
vergrendelbare ritsen.
Ontworpen met reflecterende
accenten voor zichtbaarheid in
beperkt daglicht.

 Extern oppervlak van tas gemaakt van 65% gerecycled materiaal.
 De powerbank wordt apart verkocht.
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Compatibiliteit Geschikt voor tot 15,6" laptops.

Schermformaat 15,6 inch

Afmetingen 28,57 x 6,98 x 40,64 cm

Gewicht 380 gr
0.84 lb

Garantie Eén jaar garantie.

Inhoud van de doos HP Prelude Pro Recycled Top Load

Land van herkomst Made in Cambodia for US; TAA compliant. Made in Cambodia or China for rest of world.

Bestelnr. 1X645AA
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