Datasheet Příslušenství FUJITSU Prestige Backpack 17 Transportní brašny

Datasheet
Příslušenství FUJITSU Prestige Backpack 17
Transportní brašny
Styl pro práci
Batoh FUJITSU Prestige Backpack 17 chrání notebooky s úhlopříčkou obrazovky
až 17”. Nabízí tři velké přihrádky, elastickou síťovou postranní kapsu a přední
kapsu. Polstrovaná zadní přihrádka chrání váš notebook, do dalších lze uložit
napájecí adaptér a kancelářské potřeby. Polstrované ramenní popruhy a
polstrování na zádech zajišťují pohodlné nošení.
Styl

Neformální obchodní vzhled
Elegantní a praktický design pro každodenní použití
Kvalita

Prvotřídní polyesterový materiál
Prodyšný materiál pro optimální podporu zad a cirkulaci vzduchu
Použitelnost

Batoh s polstrovanými ramenními popruhy
Několik přihrádek na notebooky, tablety a dokumenty
Rozmanitost

Pro všechny druhy pracovního použití
Hodí se pro neformální obchodní použití
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Prestige Backpack 17
Technické podrobnosti
Barva

Black (černá)

Materiál

Polyester

Maximální velikost notebooku

až 17” (475 x 310 x 40 mm)

Rozměry (Š x H x V)

500 x 120 x 310 mm

Hmotnost

810 g

Místo

3

Informace o produktu

– Uzamykací polstrované přihrádky na notebook
– Přihrádka na příslušenství, mobilní telefon nebo mobilní příslušenství
– Polstrovaný ramenní popruh
– Rubový uzamykací zip na přihrádce notebooku
– Pohodlné ucho
– Boční síťovaná kapsa na deštník nebo láhev
– Vnitřní prostorná síťovaná kapsa se zipem
– Nastavitelný hrudní popruh
Materiál: polyester
Barva: černá s červenými doplňky

Objednací kód / EAN

S26391-F1194-L135 / EAN: 4057185500630

Záruční lhůta

2 roky (podle země prodeje)

Typ záruky

Služba Bring-in nebo Send-in (podle země prodeje)

Záruční podmínky

http://www.fujitsu.com/warranty

Odkaz na web servisu

http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/
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Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Další informace

Copyright

Kromě produktu Fujitsu Prestige Backpack 17,
zajišťuje tato společnost řadu platformových
řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty
společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti
a celosvětová partnerství.

Další informace o produktu Prestige Backpack
17 společnosti Fujitsu požadujte od svého
obchodního zástupce pro produkty Fujitsu
nebo od obchodního partnera s portfoliem
produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši
webovou
stránku.
www.fujitsu.com/emeia/products/computing/
peripheral/accessories

Všechna práva včetně práv na duševní
vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje
se mohou změnit. Možnost dodání závisí
na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za
úplnost, aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.
fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Dynamické infrastruktury
Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti
Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT
produktů, řešení a služeb – od klientů až
po řešení datových center, spravovanou
infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou
jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod
plynoucích z technologií a služeb společnosti
Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si
vyberete. To přináší
flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.
Počítačové produkty
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

KONTAKT
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
http://cz.ts.fujitsu.com/
2019-11-07 EM-CS
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Životní prostředí
Fujitsu Green Policy Innovation je náš
celosvětový projekt pro snižování zátěže
životního prostředí.
Naším cílem je s využitím našich globálních
zkušeností prostřednictvím IT přispět
k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro
budoucí generace.
Další informace naleznete na adrese http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

Omezení
Technické údaje se mohou změnit. Možnost
dodání závisí na dostupnosti. Veškerá
zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a
správnost uvedených informací a ilustrací
je vyloučena. Označení použitá v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušných výrobců a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit.
Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost
uvedených informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv
jejich vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
www.fujitsu.com/emeia/products/computing/peripheral/accessories

