Folha de Dados

HP MC06 Notebook Battery
Testada de forma
rigorosa, inspecionada
quanto à segurança e de
qualidade garantida.
Quando comprar uma
bateria HP, está a comprar
confiança. Não pode ver o
que está por dentro. Não
está lá quando a bateria é
construída. Confia na HP
para eliminar os riscos por
si. A HP fornece um a
bateria rigorosamente
testada, seguramente
inspeccionada e com
qualidade garantida.
Sempre.

Poder quando precisa dele
●
Dá poder ao seu notebook para que possa ver um filme, atualizar o Facebook,
navegar no YouTube, jogar ou acompanhar o ritmo de trabalho.
Para a sua vida em viagem
●
Esta bateria garante-lhe entre 3,5 e 7,5 horas de duração, de forma fiável,
mantendo-o ligado e entretido, independentemente do seu destino.
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Perfil simplificado
●
A bateria fina encaixa perfeitamente à face na parte de baixo do seu notebook.
Tem um aspecto limpo sem adicionar peso ou tornar maior o seu notebook.
Tranquilidade
●
A garantia limitada de 1 ano da HP garante a sua paz de espírito com uma
longa vida útil. São 365 dias em que não terá de se preocupar com a sua
bateria.
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HP MC06 Notebook Battery

Compatibilidade

A bateria do portátil HP MC06 é compatível com os portáteis HP ENVY: 15-ae100, 17-n000, m7-n000.

Dimensões

Fora da caixa: 206 x 54 x 10,45 mm

Peso

Fora da caixa: 320 g

Tempo de Recarga de Bateria Sistema no modo de suspensão/DESLIGADO: 2,1 horas; Sistema LIGADO: 2,5 horas
Tipo de bateria

Iões de lítio de 4 células

Garantia

Garantia comercial HP de 1 ano

Informação adicional

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

Conteúdo da embalagem

Bateria; Documentação

A duração da bateria depende do modelo do produto, configuração, aplicações carregadas, funcionalidades, utilização, funcionalidade sem fios e definições da
gestão de energia. A capacidade máxima da bateria irá diminuir naturalmente com a sua utilização e ao longo do tempo. Consulte os testes de referência para
baterias MobileMark07 em www.bapco.com/products/mobilemark2007 para obter mais informações.
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O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações
contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do
modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição
de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
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