Adatlap

HP MC06 Notebook Battery
Szigorúan tesztelt,
biztonságilag ellenőrzött,
garantált minőségű.
A HP akkumulátor
vásárlásakor Ön bizalmat
vásárol. Ön nem láthatja, mi
van az akkumulátor
belsejében. Ön nincs jelen
az akkumulátor
gyártásánál. Ön a HP-ban
bízik, hogy elhárítja a
kockázatokat. A HP
szigorúan tesztelt,
biztonságilag ellenőrzött és
minőségbiztosított
akkumulátort nyújt. Mindig.

Igény szerinti teljesítmény
●
Energiát biztosít a noteszgép számára filmnézéshez, Facebookozáshoz, a
YouTube böngészéséhez, játékhoz vagy munkához.
Az Ön utazó életstílusához
●
Az akkumulátor 3,5–7,5 órányi megbízható üzemidőt biztosít, így útközben is
elérhető maradhat, és fennakadások nélkül élvezheti a szórakoztató
funkciókat .
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Letisztult körvonal
●
A vékony akkumulátor hozzásimul a noteszgép aljához. Letisztult megjelenést
biztosít, a noteszgép súlyának növelése vagy alakjának eltorzítása nélkül.
Garantált nyugalom
●
A HP 1 éves korlátozott garanciája hosszú életciklusával nyugalmat biztosít.
365 napig nem kell aggódnia az akkumulátor miatt.
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HP MC06 Notebook Battery

Kompatibilitás

A HP MC06 noteszgép-akkumulátor a következő HP ENVY noteszgépekkel kompatibilis: 15-ae100, 17-n000,
m7-n000.

Méretek

Kicsomagolva: 206 x 54 x 10,45 mm

Súly

Kicsomagolva: 320 g

Akkumulátor újratöltésének Rendszer kikapcsolt/készenléti üzemmódban: 2,1 óra; Bekapcsolva: 2,5 óra
időtartama
Akkumulátor típusa

4 cellás lítiumion

Garancia

1 éves HP kereskedelmi jótállás

További információ

Termékszám: N2L86AA #ABB
UPC/EAN-kód: 889296920717

A doboz tartalma

Akkumulátor; Dokumentáció

Az akkumulátor üzemideje a termék típusától, a konfigurációtól, a betöltött alkalmazásoktól, a funkcióktól, a használattól, valamint a vezeték nélküli és
energiagazdálkodási beállításoktól függően változik. Az akkumulátor maximális kapacitása az idővel és a használattal természetes módon csökken. További
részleteket a MobileMark07 akkumulátorteljesítmény-mérő oldalon találhat (www.bapco.com /products/mobilemark2007).
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A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a
termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők
további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
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