Specifikace

HP MC06 Notebook Battery
Důkladně testováno,
ověřená bezpečnost,
záruka kvality.
Při nákupu baterie HP si
zároveň kupujete důvěru.
Nevidíte, co je uvnitř. Nejste
součástí výrobního procesu.
Věříte společnosti HP, že se
postará o veškerá rizika.
Společnost HP vám
představuje důkladně
testovanou baterii, s
důrazem na bezpečí a
kvalitu. Kdykoli.

Můžete jej napájet, kdykoli potřebujete
●
Poskytuje vašemu notebooku napájení, takže vy můžete nerušeně sledovat
filmy, prohlížet Facebook, dívat se na YouTube, hrát hry nebo dohánět pracovní
povinnosti.
Pro váš život na cestách
●
Tato baterie vám spolehlivě nabídne 3,5 až 7,5 hodiny provozu, během kterého
můžete zůstat připojeni a bavit se bez ohledu na to, kde se právě nacházíte.
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Nízký profil
●
Tenká baterie je nenápadně umístěna ve spodní části notebooku. Notebook tak
nabízí čistý vzhled bez dodatečné zátěže nebo výstupků.
Bezstarostné používání
●
1letá omezená záruka společnosti HP zaručuje, že po dlouhou dobu životnosti
produktu můžete být klidní. Jedná se o 365 dnů, během kterých se o baterie
nemusíte vůbec strachovat.

Specifikace

HP MC06 Notebook Battery

Kompatibilita

Baterie pro notebook HP MC06 je kompatibilní s notebookem HP ENVY: 15-ae100, 17-n000, m7-n000.

Rozměry

Bez obalu: 206 x 54 x 10,45 mm

Hmotnost

Bez obalu: 320 g

Čas dobíjení akumulátoru

Systém vypnutý nebo v pohotovostním režimu: 2,1 hod; Systém zapnutý: 2,5 hod

Baterie

4článková Li-ion

Záruka

Jednoletá komerční záruka HP

Další informace

P/N: N2L86AA #ABB
Kód UPC/EAN: 889296920717

Co je obsaženo v krabici

Baterie; Dokumentace

Životnost baterie se liší v závislosti na modelu produktu, konfiguraci, spuštěných aplikacích, funkcích, míře využití, použití bezdrátového připojení a nastavení řízení
spotřeby. Maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá. Další podrobnosti naleznete ve srovnávacím testu baterií MobileMark07 na
stránce www.bapco.com/products/mobilemark2007.
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Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na
produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby.
Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční
chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
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