Φύλλο δεδομένων

HP MC06 Notebook Battery
Εκτενείς δοκιμές,
ελεγμένη ασφάλεια,
εξασφαλισμένη ποιότητα.
Αγοράζοντας μια μπαταρία
HP, αγοράζετε αξιοπιστία.
Δεν μπορείτε να δείτε τι
υπάρχει στο εσωτερικό. Δεν
είστε εκεί όταν η μπαταρία
κατασκευάζεται.
Εμπιστεύεστε την HP για
την εξάλειψη των
προβλημάτων. Η HP
προσφέρει μπαταρίες που
έχουν δοκιμαστεί
ενδελεχώς, έχουν ελεγχθεί
ως προς την ασφάλεια και
παρέχουν εξασφαλισμένη
ποιότητα. Κάθε φορά.

Ισχύς όταν την χρειάζεστε
●
Ενισχύει το φορητό υπολογιστή σας ώστε να μπορείτε να βλέπετε ταινίες, να
ενημερώνετε το Facebook, να περιηγείστε στο YouTube, να παίζετε παιχνίδια
ή να εργάζεστε.
Για εσάς που είστε συνέχεια εκ κινήσει.
●
Η μπαταρία έχει εγγυημένη διάρκεια 3,5-7,5 ωρών, ώστε να μπορείτε να
παραμένετε συνδεδεμένοι και να ψυχαγωγείστε όπου κι αν βρίσκεστε.
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Βελτιστοποιημένο προφίλ
●
Η λεπτή μπαταρία ενσωματώνεται πλήρως στο κάτω μέρος του φορητού
υπολογιστή σας. Ταχτοποιημένη εμφάνιση χωρίς προσθήκη βάρους ή όγκου
στο φορητό υπολογιστή σας.
Χωρίς προβλήματα
●
Με την περιορισμένη εγγύηση HP 1 έτους είστε ήσυχοι για μεγάλο χρονικό
διάστημα. 365 ημέρες που δεν θα χρειαστεί να ανησυχείτε για την μπαταρία.

Φύλλο δεδομένων

HP MC06 Notebook Battery

Συμβατότητα

Η μπαταρία φορητού υπολογιστή HP MC06 είναι συμβατή με τα εξής μοντέλα φορητών υπολογιστών HP ENVY:
15-ae100, 17-n000, m7-n000.

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 206 x 54 x 10,45 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 320 g

Χρόνος επαναφόρτισης
μπαταρίας

Σύστημα απενεργοποιημένο ή σε αναμονή: 2,1 ώρες. Σύστημα ενεργοποιημένο: 2,5 ώρες

Τύπο της μπαταρίας

Ιόντων λιθίου 4 στοιχείων

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 1 έτους

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Περιεχόμενα συσκευασίας

Μπαταρία, τεκμηρίωση

Η διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος, τη διαμόρφωση, τις φορτωμένες εφαρμογές, τις λειτουργίες, τη χρήση, την ασύρματη
λειτουργία και τις ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας. Η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, δείτε την αξιολόγηση μπαταριών MobileMark07 στη διεύθυνση www.bapco.com /products/mobilemark2007.
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Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε
μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η
HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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