
Folha de Dados

Bolsa HP 14

Proteja a sua tecnologia aonde quer que vá.

Faça que tempo fizer, onde quer que esteja, esta bolsa produzida com material resistente à água e com um compartimento
extremamente acolchoado de 14 polegadas (35,56 cm) oferece-lhe a proteção ideal. Agora pode sentir-se sempre seguro
à noite, com apontamentos refletores sempre visíveis. Além disso, leve consigo facilmente tudo o que necessita no bolso
de acesso rápido.

Nunca seja apanhado
desprevenido pela chuva
Leve o seu portátil consigo, quer
chova, quer faça sol, com esta
bolsa para portátil resistente à
água.

Proteção acolchoada
Proteja o seu portátil de riscos e
impactos num compartimento
extremamente acolchoado de
14 polegadas (35,56 cm).

Refletora e funcional
Sinta-se sempre seguro à noite,
com apontamentos refletores
concebidos para zelar pela sua
segurança.

Concebida para o seu estilo
de vida ativo
Leve consigo facilmente tudo o
que necessita no bolso de
acesso rápido.



Folha de Dados

Bolsa HP 14

Compatibilidade Adequada à maioria dos portáteis com até 14 polegadas (35,56 cm).

Tamanho do ecrã 14 pol.

Dimensões do produto 35,2 x 23,8 x 3,3 cm

Peso 0,21 kg; Embalado: 0,21 kg
0.46 lb; Embalado: 0.46 lb

Garantia Garantia limitada de 1 ano.

Conteúdo da embalagem Bolsa HP 14

País de origem Fabricado na China

Número do produto 14V32AA

Informações para encomendas 194850904400

Notas técnicas Instruções de cuidados: Limpe com um pano limpo e húmido, e deixe secar ao ar.
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