Dataark

HP MC06 Notebook Battery
Grundig testet,
sikkerhetskontrollert,
kvalitetssikret.
Når du kjøper et HP-batteri,
kjøper du tillit. Du kan ikke
se hva som er inni. Du er
ikke der når batteriet blir
laget. Du stoler på at HP
eliminerer risikoen for deg.
HP leverer et grundig testet,
sikkerhetskontrollert og
kvalitetssikret batteri. Hver
gang.

Kraft når du trenger det
●
Gir strøm til en bærbar PC, slik at du kan se på film, oppdatere Facebook, surfe
på YouTube, spille spill eller legge inn en arbeidsøkt.
For ditt liv på farten
●
Det pålitelige batteriet gir deg opptil 3,5-7,5 timer batteridriftstid, som sørger
for tilkobling og underholdning uansett hvor du drar.
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Strømlinjeformet profil
●
Tynt batteri som sitter jevnt med undersiden av din bærbare PC. Det gir et
ryddig utseende uten ekstra vekt eller omfang på den bærbare PCen.
Bekymringsfrihet
●
HPs 1-års begrensede garanti garanterer deg trygg forvissning om en lang
livssyklus. Det er 365 dager da du aldri behøver å bekymre deg om batteriet.
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Kompatibilitet

HP MC06-batteri for bærbar PC er kompatibelt med HP ENVY bærbar PC: 15-ae100, 17-n000, m7-n000.

Mål

Pakket ut: 206 x 54 x 10,45 mm

Vekt

Pakket ut: 320 g

Ladetid for batteri

System i AV-/ventemodus: 2,1 timer; System PÅ: 2,5 timer

Batteritype

4-cellers litiumion

Garanti

1-årig HP kommersiell garanti

Tilleggsinformasjon

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

Innhold i esken

Batteri; Dokumentasjon

Batteriets driftstid vil variere, avhengig av produktmodell, konfigurasjon, innlastede programmer, funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og
strømstyringsinnstillinger. Den maksimale batterikapasiteten vil normalt bli redusert over tid og etter bruk. Se MobileMark07-batteriyteprøven på www.bapco.com
/products/mobilemark2007 for å få flere detaljer.
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Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i
dette dokumentet kan endres uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter
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eller utelatelser.
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