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Datasheet
Příslušenství FUJITSU Brašna Supreme Case
Transportní brašny
Pro firmy, které požadují kvalitu
Brašna Supreme Case je určena k ochraně notebooků s úhlopříčkou až 15,6”
a poskytuje dostatek úložného prostoru pro napájecí adaptéry, kancelářské
potřeby a dokumenty. Díky použití vysoce kvalitní kůže zaujme brašna svým
pevným, a přesto lehkým provedením a sytou tmavou barvou. Zákazníci ocení
hladké vnitřní provedení brašny i robustní kovové spony, které ochrání jejich
notebook. Profesionální provedení, elegantní vzhled a pohodlné nošení jsou
atributy ideální brašny pro pracovní využití.
Styl

Manažerský obchodní vzhled
Elegantní a praktický design pro každodenní použití
Kvalita

Elegantní a kvalitní povrch
Vynikající kožený materiál
Použitelnost

Ergonomický design
Několik přihrádek pro notebook a dokumenty
Rozmanitost

Pro všechny obchodní příležitosti
Hodí se pro veškeré firemní použití
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Brašna Supreme Case
Technické podrobnosti
Barva

Black (černá)

Maximální velikost notebooku

až 15,6” (39,6 cm) nebo s rozměry 377 x 252 x 35 mm

Rozměry (Š x H x V)

395 x 100 x 315 mm

Hmotnost

1 775 g

Místo

2

Informace o produktu

– Kvalitní pružná černá kůže, hnědé vnitřní polstrování
– Přihrádka pro notebooky s úhlopříčkou až 15,6’’
– Polstrovaná přihrádka pro tablety s úhlopříčkou až 11”
– Přihrádka pro mobilní telefon a mobilní příslušenství,
psací potřeby
– Místo na dokumenty
– Dvě vnější kapsy
– Ramenní popruh
– Popruh pro upevnění na vozík na zadní straně, který lze použít také jako přihrádku
– Dva zámky

Objednací kód / EAN

S26391-F1192-L900 / EAN: 4053026485371

Záruční lhůta

2 roky (podle země prodeje)

Typ záruky

Služba Bring-in

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 Brašna Supreme Case,
zajišťuje tato společnost řadu platformových
řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty
společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti
a celosvětová partnerství.

Další informace o produktu Brašna Supreme
Case 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/
2020-06-07 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

