
Datablad

HP Prelude Pro Recycled Top Load

Syfte möter stil

Pendla med en snygg och slitstark toppmatad ryggsäck som har en tankeväckande designad med miljön i åtanke och
tillverkad med återvunnet tyg . HP Prelude Pro-återvunnen toppmatad ryggsäck har säkerhetsfunktioner för er
sinnesfrid när ni bär på era enheter från arbetet till hemma och överallt.

Designad med hållbarhet i
åtanke
Tillverkad med 65 % återvunnet
yttre tyg  och fulländad med en
vattentålig beläggning. Denna
toppmatade ryggsäck
kombinerar en lätt och elegant
design som är till för att
uppmuntra innovatörer och
högpresterande personer att
vara de bästa de kan oavsett
var de befinner sig.

Designad utifrån er.
Axelbandet är justerbart och
vadderat så att ni kan vara på
språng utan begränsningar
genom en hel hektisk
arbetsdag.

Förbli organiserad på rörlig
fot.
Skydda er bärbara dator från
stötar och skrapor med ett 15,6
tum vadderat fack. Fickor med
dragkedja som är designade för
att hålla era tillhörigheter
organiserade och tillhandahålla
er enkel åtkomst till telefon,
plånbok och nycklar när ni är på
språng.

Pendla utan bekymmer
Skydda er bärbara dator och
tillbehör med låsbara
dragkedjor när ni befinner er i
ett område med många
människor. Designad med
reflekterande detaljer för
synlighet i begränsat dagsljus.

 Den toppmatade ryggsäckens yttre yta är gjord av 65 % återvunnet tyg.
 Strömbank säljs separat.
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Datablad

HP Prelude Pro Recycled Top Load

Kompatibilitet Passar bärbara datorer på upp till 15,6 tum.

Bildskärmsstorlek 15,6 tum

Produktmått 28,57 x 6,98 x 40,64 cm

Vikt 0,38 kg
0.84 lb

Garanti Ett års begränsad garanti.

Medföljer HP Prelude Pro Recycled Top Load

Ursprungsland Made in Cambodia for US; TAA compliant. Made in Cambodia or China for rest of world.

Produktnummer 1X645AA
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