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HP ENVY Urban 35,56 cm (14 inch) Sleeve

Meenemen. Forensen. Beschermen.

Jouw volgende avontuur vraagt   om een   laptophoes waar alles in past. Deze hoes is perfect om mee te reizen en je
apparatuur te organiseren en is geïnspireerd op de huidige wensen van drukke forensen.

Minimalistisch design.
Maximale duurzaamheid.
De stof van neutrale kleur en
volnerflederen handvaten
zorgen voor een klassieke
aanblik en gevoel.

Zacht compartiment voor de
hele dag bescherming
Bescherm je laptop continu
tegen stoten en vallen met een
ultrazacht 35,56 cm (14")
gevoerd laptopvak.

Gemoderniseerd.
Georganiseerd. Toegankelijk.
A convenient, front-zipper
pocket keeps your everyday
essentials within reach.

Bescherm uw gevoelige
informatie
Met een veilig zakje, ontworpen
ter bescherming tegen RFID-
lezers, kun je je
creditcardgegevens
beschermen tegen diefstal.
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Compatibiliteit Geschikt voor laptops tot 14 inch (35,56 cm)

Afmetingen 25,5 x 36 x 3 cm

Gewicht 340 gr; In verpakking: 390 gr
0.86 lb; In verpakking: 0.86 lb

Garantie Eén jaar garantie.

Inhoud van de doos HP ENVY Urban 14 hoes

Land van herkomst Geproduceerd in China

Bestelnr. 3KJ71AA

Bestelinfo 192018780910

Afmetingen hoofddoos (breedte x diepte
x hoogte) 42 x 38 x 56 cm

Gewicht mastercarton 8,64 kg
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Messaging, voetnoten

 One-year limited warranty with online support available 24x7. Consult the HP Customer Support Center for details, or go to www.hp.com/go/orderdocuments. Internet access required and not included.
 

© 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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