
Datasheet

HP 35.56 cm (14") Carry Sleeve
Black/Gold

Bescherm je laptop tegen
stoten en krassen met een
robuuste hoes die méér
biedt dan alleen
bescherming. Reis
ontspannen dankzij het
comfortabele handvat en
het handige vak aan de
voorzijde waarin je pennen,
USB-sticks en andere
onmisbare accessoires kunt
opbergen.

Comfortabel handvat
● Het handvat om je device te dragen wordt ingetrokken als je het niet nodig
hebt.

Ruim vak aan de voorkant
● In het grote vak kun je alles opbergen, zoals een muis, een notitieblok of
andere onmisbare accessoires.

Robuuste bescherming
● Licht, waterbestendig materiaal beschermt je laptop tegen vocht en spatten.
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Pluspunten

Uniek en persoonlijk
Deze hoes heeft een uniek patroon, ziet er schitterend uit en biedt uitstekende bescherming.

Zachte binnenzijde
Een zachte voering beschermt je laptop onderweg tegen krassen.

Zelfherstellende ritsen
Degelijke, goed gemaakte ritsen gaan altijd soepel open en dicht.

HP 43,94-cm (17,3-inch) draaghoes zwart/goud
HP backpacks hebben een modern design dat zo opvallend of simpel is als u wilt De cases zijn gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen die optimale
bescherming bieden voor tal van notebookmodellen.

HP 43,94-cm (17,3-inch) draaghoes zwart/zilver
HP 39,62-cm (15,6-inch) draaghoes zwart/goud



Datasheet

HP 35.56 cm (14") Carry Sleeve Black/Gold

Compatibiliteit Voor laptops tot 35,56 cm (14 inch)

Afmetingen Inhoud doos of mastercarton: 10

Garantie Garantie voor een gerust gevoel: Eén jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Aanvullende informatie P/N: 3XD33AA #ABB
UPC/EAN code: 192545241878

Land van herkomst China

Inhoud van de doos Hoes
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