Спецификация

HP MC06 Notebook Battery
Щателно тествана,
инспектирана за
безопасност, с
гарантирано качество.
Когато купувате батерия
HP, вие купувате доверие.
Не можете да видите
какво има вътре. Не сте на
място, когато батерията се
създава. Вие се
доверявате на HP да
отстрани рисковете за вас.
HP осигурява батерии,
които са усърдно тествани,
инспектирани за
безопасност, с
гарантирано качество.
Всеки път.

Мощ, когато ви трябва
●
Захранва лаптопа ви, за да можете да гледате филм, да актуализирате
профила си във Facebook, да сърфирате в YouTube, да играете игри и да
наваксате с работата.
За вашия живот в движение
●
Тази батерия ви осигурява надеждно до 3,5 – 7,5 часа живот на батерията,
за да сте свързани и да се забавлявате, където и да отидете.
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Опростен профил
●
Тънката батерия приляга комфортно в задната част на вашия лаптоп. Тя
придава изчистен вид, без да добавя допълнително тегло или обем към
вашия лаптоп.
Спокойствие
●
Едногодишната ограничена гаранция на HP гарантира спокойствието ви с
голяма продължителност на живота. Това са 365 дни, през които изобщо
няма да се притеснявате за батерията си.

Спецификация

HP MC06 Notebook Battery

Съвместимост

Батерията за преносим компютър HP MC06 е съвместима със следните модели HP ENVY: 15-ae100,
17-n000, m7-n000.

Размери

без опаковка: 206 x 54 x 10,45 мм

Тегло

без опаковка: 320 г

Време на зареждане на
батерията

Система в режим OFF/Standby („ИЗКЛ.“ или „Готовност“): 2,1 часа; Включена система: 2,5 часа

Батерията

4-клетъчна литиево-йонна (Lithium-Ion) батерия

Гаранция

1 година търговска гаранция на HP

Допълнителна
информация

№ на продукт: N2L86AA #ABB
UPC/EAN код: 889296920717

Какво има в кутията

Батерия; Документация

Животът на батерията ще бъде различен в зависимост от модела на продукта, конфигурацията, заредените приложения, функциите, употребата,
безжичната функционалност и настройките за управление на захранването. Максималният капацитет на батерията ще намалява с времето и използването.
За повече подробности вижте тест за ефективност на батерията MobileMark07 на www.bapco.com/products/mobilemark2007.
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Продуктът може да се различава от показаните изображения. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Информацията в настоящия документ може да бъде променена без предварително уведомяване. Конкретните
характеристики може да се различават при различните модели. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са
указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този
документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни
грешки или пропуски в съдържанието на настоящото.
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