Karta produktu

HP MC06 Notebook Battery
Produkt poddany
rygorystycznym testom
bezpieczeństwa i jakości.
Kupując akumulator HP
kupujesz zaufanie. Nie
widzisz, co jest wewnątrz.
Nie przyglądasz się
produkcji akumulatora.
Ufasz, że HP wyeliminuje
ryzyko za Ciebie.
Akumulatory HP są
poddawane
rygorystycznym testom –
zarówno pod względem
bezpieczeństwa, jak i
jakości. Za każdym razem.

Moc na wyciągnięcie ręki.
●
Zasilanie notebooka pozwalające Ci oglądać filmy, aktualizować status na
Facebooku, przeglądać YouTube, grać w gry lub być na bieżąco z pracą.
Dla życia w biegu.
●
Ten akumulator niezawodnie oferuje od 3,5 do 7,5 godz. pracy, zapewniając Ci
łączność i rozrywkę bez względu na to, gdzie się znajdujesz.
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Ujednolicony profil
●
Wąski akumulator dokładnie wpasowuje się w spód notebooka. Oferuje
elegancki wygląd i nie zwiększa masy ani wielkości komputera.
Praca bez stresu
●
1-roczna gwarancja ograniczona HP zapewnia spokój i dużą żywotność
produktu. To 365 dni, w ciągu których ani przez chwilę nie musisz się martwić
o akumulator.
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HP MC06 Notebook Battery

Zgodność

Akumulator do komputera przenośnego HP MC06 jest zgodny z komputerem przenośnym HP ENVY: 15-ae100,
17-n000, m7-n000.

Wymiary

Z opakowania: 206 x 54 x 10,45 mm

Waga

Z opakowania: 320 g

Czas ładowania baterii

System wyłączony/w trybie oczekiwania: 2,1 godz.; System włączony: 2,5 godz.

Akumulatora

4-ogniwowy, litowo-jonowy

Gwarancja

Roczna gwarancja komercyjna HP

Informacje dodatkowe

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

Zawartość opakowania

Akumulator; Dokumentacja

Czas pracy akumulatora zależy od modelu produktu, konfiguracji, załadowanych aplikacji, funkcji, obsługi, funkcji bezprzewodowych i ustawień zarządzania
zasilaniem. Maksymalna pojemność akumulatora maleje z upływem czasu i na skutek eksploatacji. Więcej informacji można znaleźć w teście porównawczym
akumulatorów MobileMark07 pod adresem www.bapco.com/products/mobilemark2007.
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Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie
może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie.
09/15

