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OMEN X by HP Transceptor
Backpack
Packa. Som ett proffs.

Organisera och skydda alla
gaminggrejer i farten.
Ryggsäcken är rymlig och
har en justerbar
rullstängning som ger
smidig flexibilitet oavsett
vart du ska.

Perfekt för gamers:
● Designad för gamers i farten med en smidig rulldesign upptill som enkelt

anpassas efter det du bär med dig. Axelremmar med extra vaddering och ett
Fidlock-spänne som är enkelt att hantera med en hand ger snabb och bekväm
åtkomst.

Integrerat skydd i väskan:
● Ger gaminggrejerna det skydd de behöver. Ryggsäcken har ett skyddande

headsetfack, vadderat fack för 43,94 cm (17 tum) bärbar dator, RFID-ficka och
är tillverkad i ett rejält, väderskyddat material gör att dina grejer skyddas mot
stötar och vädrets makter.

Alltid plats:
● Nu har du plats för alla gaminggrejer. Ta med allt du behöver i de rymliga,

symbolmärkta facken för mus, tangentbord, bärbar dator med mera.
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Produktfunktioner

Skydda din investering:
Ett vadderat fack för 43,94 cm (17 tum) bärbar dator ger skydd i alla lägen.

Packa lite. Eller mycket:
Den smidiga rulldesignen upptill anpassas enkelt efter det du bär med dig.

Allt har sin plats:
Mus, tangentbord, kablar med mera – förvara allt på ett välorganiserat sätt i rymliga symbolmärkta fack.

Skyddar ditt headset:
Specialdesignat fack håller headsetet skyddat.

Spänne som är enkelt att öppna:
Fidlock-spännet är enkelt att öppna med en hand och stängs med hjälp av magneter.

Utmana elementen:
Håll enheter och utrustning torra med vattenbeständigt ytterskal och tejpade dragkedjor.

Bekväm att bära:
Justerbar bröstrem och vadderade axelband gör att du bär bekvämt.

Koll på grejerna:
Få med alla grejer tack vare förstärkt handtag som klarar vikten.

Smidig resa:
Svep igenom säkerhetskontrollen med en TSA-kompatibel design, placeras smidigt på resväskans handtag.

RFID-skydd:
Lättåtkomlig ficka med dragkedja för viktiga prylar med RFID-blockerande stöldskydd.

Vattnet till hands:
Håll vattenflaskan inom räckhåll med två smidiga sidofack.
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Kompatibilitet Passar bärbara datorer på upp till 43,94 cm (17 tum)

Yttermått Utan emballage: 540 x 350 x 220 mm
Förpackat: 550 x 410 x 220 mm

Vikt Utan emballage: 2,39 kg
Förpackat: 2.43 kg

Garanti Täckning som ger dig sinnesro: Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på ett år.

Mer information P/N: 3KJ69AA
UPC/EAN code: 192018780842

Ursprungsland Kina

Medföljer Ryggsäck
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