Datasheet

HP MC06 Notebook Battery
Uitvoerig getest,
gecontroleerd op
veiligheid, gewaarborgde
kwaliteit.
Als u een HP batterij koopt,
koopt u een betrouwbaar
product. U ziet niet wat erin
zit. U bent er niet bij terwijl
de batterij gemaakt wordt.
U vertrouwt erop dat HP de
risico's voor u wegneemt.
HP levert een batterij die
uitvoerig getest is,
gecontroleerd is op
veiligheid en een
gegarandeerde kwaliteit
heeft. Elke keer weer.

Stroom als dat nodig is
●
Voorziet uw notebook van stroom om een film te bekijken, Facebook bij te
werken, te surfen op YouTube, games te spelen of te werken.
Voor uw mobiele lifestyle
●
Deze batterij werkt 3,5 tot 7,5 uur betrouwbaar en zorgt ervoor dat je contact
houdt en kunt genieten, waar je ook bent.
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Gestroomlijnd profiel
●
Platte batterij steekt niet uit aan de onderzijde van uw notebook. De strakke
vormgeving maakt de notebook niet dikker of zwaarder.
Gemoedsrust
●
HP geeft u een gerust gevoel met 1 jaar garantie en een lange lifecycle. U
hoeft zich 365 dagen geen zorgen te maken over de batterij.

Datasheet

HP MC06 Notebook Battery

Compatibiliteit

De HP MC06 notebookbatterij is compatibel met HP ENVY notebooks: 15-ae100, 17-n000, m7-n000.

Afmetingen

Zonder verpakking: 206 x 54 x 10,45 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 320 gr

Batterij oplaadtijd

Systeem UIT/Standbymodus: 2,1 uur; Systeem AAN: 2,5 uur

Type batterij

4-cels lithium-ion

Garantie

1 jaar HP commerciële garantie

Extra informatie

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

Meegeleverd in de doos

Batterij; Documentatie

De levensduur van de batterij varieert naar gelang het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en
energiebeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Zie voor meer informatie de
MobileMark07 battery benchmark www.bapco.com/products/mobilemark2007.
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Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model
variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services.
Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere
fouten of omissies in dit materiaal.
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