
Technické specikace

Pouzdro na 14″ notebook HP Renew Executive

Pracujte odkudkoli
Znovu jsme vsadili na špičkový design a vysoce kvalitní materiály. Tento funkční obal na notebook s prostorem a
kapsami pro veškeré pracovní vybavení bude vyhovovat vašim pracovním i životním potřebám. Díky vnějšímu materiálu,
který obsahuje 100 % recyklovaných plastů , budete mít důležité věci stále u sebe a dodržíte svůj závazek vůči planetě.

Bezedné kapsy
Díky tomuto obalu na notebook s vyhrazenými
přihrádkami pro až 14,1″ notebook a další
vybavení budete mít vše uspořádané a vždy
připravené pro práci, běžné použití i cestování.
Vnitřní a vnější kapsy a kapsy se zipem i bez něj
usnadňují přístup pro snadné sbalení a rychlé
vybalení.

Nenecháme planetu ve štychu
Chraňte zařízení a dodržujte svůj závazek vůči
planetě. Vnější materiál obalu na notebook
obsahuje 100 % recyklovaných plastů, což
znamená, že na světě je o 4 plastové lahve
méně . Obal na notebook je voděodolný a navíc je
vyrobený z odolného a dezinkovatelného
materiálu, který se snadno čistí .

Více bezpečí. Méně starostí.
S kapsou na sledovací zařízení  a uzamykatelnou
přihrádkou na notebook s odolným dvojitým
zipem můžete snadno dojíždět i cestovat s
vědomím, že vaše pracovní vybavení je uvnitř v
bezpečí.
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Produktové číslo 6B8Y3AA

Kompatibilita Pojme většinu notebooků s úhlopříčkou 14,1″.

Primární barva produktu Černá

Materiál vnější struktury Odolný vůči vodě; 100% recyklovaný polyester

Vnitřní obkladový materiál 100% polyester

Výplňový materiál Pěna EPE

Přihrádky Notebook

Kapsy Příslušenství; 1x rychle přístupná kapsa; Polstrovaná kapsa na notebook; 1x kapsa bez zipu; Sledovací zařízení

Technické funkce Průchozí napájení s rozhraním USB Type-C®

Cestovní funkce Příruční zavazadlo

Funkce zabezpečení Uzamykatelné zipy; Reexní materiál; Kapsa na sledovací zařízení

Uzavírací systém Zip

Úhlopříčka notebooku 35,8 cm; 14.1 in

Velikost přihrádky pro notebook 225 x 20 x 323 mm; 8.86 x 0.79 x 12.72 in

Hlasitost 4,4 l

Záruka Jednoletá záruka se zákaznickou podporou HP.

Obsah balení Dokumentace; Obal

Země původu Vyrobeno v Číně

Rozměry (D x Š x V) 250 x 35 x 360 mm

Hmotnost 0,51 kg

Rozměry balení (D x Š x V) 250 x 35 x 360 mm

Hmotnost balení 0,55 kg

Množství hlavní krabice 22

Rozměry hlavní krabice (D x Š x V) 500 x 280 x 600 mm

Hmotnost hlavní krabice 13,05 kg

Počet kartonů na vrstvu 4

Paleta (vrstvy) 3

Počet kartonů na paletu 12

Počet produktů na vrstvu 88

Produkty na paletě 264

Hmotnost palety 166,62 kg
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Poznámky pod čarou se zprávami

 Vnější materiál obsahuje 100 % recyklovaných plastů PET před přidáním barviva, což odpovídá čtyřem recyklovaným plastovým lahvím na vodu o objemu 0,5 l.
 Dezinfekční sprej Lysol Type C (registrace EPA č. 777-54-AA) lze použít až 50krát k čištění obalu na 14,1″ notebook HP Renew Executive. Další informace jsou k dispozici v pokynech spreje Lysol.
 Sledovací zařízení není součástí dodávky.

 

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze
žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky společnosti
USB Implementers Forum. Skutečný vzhled produktu nemusí být stejný jako na obrázku.
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