גיליון נתונים

HP MC06 Notebook Battery
הסוללה נבדקה בקפדנות ,עברה
מבדקי בטיחות ואבטחת איכות.
כאשר את רוכש סוללת ,HP
האמינות מובטחת .אינך יכול
לראות את תכולת הסוללה .לא
נכחת בזמן יצירתה .באפשרותך
לסמוך על  HPשתצמצם את
הסיכונים העורבים לךHP .
מספקת סוללה שנבדקה בקפידה,
שעברה בדיקות אבטחה
ושמבטיחה איכות .בכל פעם.

קבל את העוצמה במועד הדרוש לך
● מספקת כוח למחשב הנייד שלך כדי שתוכל לצפות בסרט ,לעדכן את הסטטוס ב ,Facebook-לגלוש ב ,YouTube-לשחק
במשחקים או להשלים את העבודה.
מתאים לסגנון החיים שלך גם כשאתה בדרכים
● סוללה זו מבטיחה לך עד  -7.53.5שעות של חיי סוללה כדי שתוכל להישאר מחובר ולהמשיך ליהנות בכל מקום שתימצא
1
בו.
פרופיל חלק
● הסוללה הדקה תואמת במדויק לחלקו התחתון של המחשב הנייד שלך .מראה נקי מבלי להוסיף משקל או נפח למחשב
הנייד שלך.
שלוות נפש
● האחריות המוגבלת של  HPלמשך שנה אחת מבטיחה לך שקט נפשי הודות למחזור חיים ארוך .אינך צריך לדאוג לסוללה
שלך במשך  365ימים.

גיליון נתונים

סוללה למחשב נייד HP MC06

תאימות

סוללת  HP MC06למחשב נייד תואמת לדגמים הבאים של המחשב הנייד .m7-n000 ,17-n000 ,15-ae100 :HP ENVY

משקל

מחוץ לאריזה 320 :ג'
ארוז

ממדים

מחוץ לאריזה 10.45 x 54 x 206 :מ"מ
ארוז

זמן טעינת סוללה מחדש

מערכת במצב כבוי/המתנה 2.1 :שעות; מערכת במצב מופעל 2.5 :שעות

אחריות

אחריות מסחרית של  HPלמשך שנה אחת

סוללה

מידע נוסף
תכולת האריזה

ליתיום יון בעלת  4תאים

P/N: N2L86AA #ABB
קוד UPC/EAN: 889296920717
סוללה; תיעוד

1משך חיי הסוללה משתנה בהתאם לדגם המוצר ,התצורה ,היישומים הטעונים ,המאפיינים ,השימוש ,פונקציונליות האלחוט וההגדרות של ניהול צריכת החשמל .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש.
לקבלת פרטים נוספים אודות הערכת ביצועים של סוללת  MobileMark07בקר בכתובת .www.bapco.com /products/mobilemark2007
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