
Specifikace

Sportovní batoh HP Odyssey 15,6 s bílými
prvky
Sportovní, městský, všestranný

Batoh HP Odyssey 39,62 cm (15,6") disponuje samostatným úložným prostorem na notebook a tablet, pohodlným
polstrováním a širokou škálou popruhů a kapes s jedinečným geometrickým vzorem.

Důmyslné provedeníDůmyslné provedení
Kvůli sportovnímu designu s geometrickými
vzory a barevnými akcenty už nemusíte
obětovat žádný úložný prostor.

Komfortní ochranaKomfortní ochrana
Robustní polstrování uvnitř i zvenčí
poskytuje vysokou ochranu vašemu
notebooku a tabletu. Vnější polstrování kryté
prodyšnou síťovinou usnadňuje dlouhodobé
nošení.

Precizní ochranaPrecizní ochrana
Batoh pojme notebooky s úhlopříčkou až
39,62 cm (15,6") a nabízí samostatnou
kapsu pro tablet nebo elektronickou čtečku.
Je vyroben z testovaných, zdravotně
nezávadných materiálů a vztahuje se na něj
spolehlivá záruka HP.
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FunkceFunkce

Připraveni na cestuPřipraveni na cestu
Ulehčete si zátěž díky profilovaným polstrovaným ramenním popruhům.

Každodenní ochranaKaždodenní ochrana
Materiál odolný vůči poškrábání a nepříznivému počasí chrání batoh před politím a nárazy.

Horní kapsaHorní kapsa
Horní kapsa se zipem poskytuje snadný přístup ke slunečním brýlím, dokladům a dalšímu vybavení.

Jedinečný designJedinečný design
Zářivě bílá s jemně šedým geometrickým vzorem a žlutými akcenty.

Drahocenná elektronikaDrahocenná elektronika
Pěnou polstrovaná kapsa se zipem na notebooky s úhlopříčkou až 39,62 cm (15,6").

Vnitřní uspořádáníVnitřní uspořádání
Uspořádejte menší příslušenství do vnitřních kapes a využívejte praktickou klíčenku.

Skrytý úložný prostorSkrytý úložný prostor
Ukládejte osobní věci do skryté boční kapsy se zipem.

Občerstvení po ruceObčerstvení po ruce
Mějte nápoj po ruce v roztažitelné síťované boční kapse.

Velký počet poutekVelký počet poutek
Nespočet poutek a popruhů umožňuje rychlý přístup k důležitému vybavení.

Stačí popadnout batoh a můžete vyrazitStačí popadnout batoh a můžete vyrazit
Horní a prostřední část předního panelu disponuje odolnými rukojeťmi.

Špičková značkaŠpičková značka
Značka HP je nenápadně integrovaná do designu batohu.

Robustní zadní polstrováníRobustní zadní polstrování
Polstrovaný zadní panel se silnou síťovinou a širokými ventilačními kanálky zajišťuje pohodlí po celý den.
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KompatibilitaKompatibilita Notebooky o velikosti až 39,62 cm (15,6")

Velikost monitoruVelikost monitoru 39,62 cm (15,6 ")

Rozměry produktuRozměry produktu 520 x 330 x 180 mm

HmotnostHmotnost 0,98 kg; Balení: 1 kg

ZárukaZáruka Jednoletá komerční záruka HP

Co je obsaženo v krabiciCo je obsaženo v krabici Batoh

Země původuZemě původu Čína

Produktové čísloProduktové číslo 5WK92AA

Informace o objednávceInformace o objednávce 5WK92AA#ABB: 193424770649
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