Dataark

HP MC06 Notebook Battery
Gennemtestet,
sikkerhedsundersøgt,
kvalitetssikret.
Når du køber et HP-batteri,
køber du et produkt, du kan
stole på. Du kan ikke se,
hvad der indeni. Du er der
ikke, når batteriet bliver
bygget. Du kan stole på, at
HP eliminerer enhver risiko
for dig. HP leverer et
gennemtestet,
sikkerhedsundersøgt og
kvalitetsgaranteret batteri.
Hver gang.

Strøm, når du har brug for det.
●
Er Drivkraften bag din bærbare så du kan se en film, opdatere Facebook, surfe
på YouTube, spille spil eller arbejde.
Til dit liv på farten
●
Batteriet sikrer dig 3,5-7,5 timers batterilevetid, så du kan være online og blive
underholdt, uanset hvor du er.
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Strømlinet profil
●
Slankt batteri der passer perfekt med din bærbare pc's bund. Et rent look, der
ikke tilføjer vægt eller buler den bærbare pc's udseende.
Ro i sindet
●
HP's 1 års begrænsede garanti giver dig ro i sindet med en lang levetidscyklus.
Det er 365 dage, hvor du aldrig nogensinde behøver at bekymre dig om dit
batteri.
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HP MC06 Notebook Battery

Kompatibilitet

Batteriet i HP's bærbare MC06-pc'er er kompatibelt med HP's bærbare ENVY-computer: 15-ae100, 17-n000,
m7-n000.

Mål

Udpakket: 206 x 54 x 10,45 mm

Vægt

Udpakket: 320 g

Batteriopladningstid

System slukket eller sat på standby: 2,1 timer; System tændt: 2,5 timer

Batteritype

4-cellers litium-ion

Garanti

HP's 1-års garanti

Yderligere oplysninger

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

Kassens indhold

Batteri; Dokumentation

Batteriets levetid afhænger af produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, brug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets
maksimale kapacitet reduceres naturligt med tiden og afhængigt af brugen. Der er flere oplysninger i MobileMark07-batterisammenligningen på www.bapco.com
/products/mobilemark2007.
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Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan
ændres uden varsel. Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i
de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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