Fişă tehnică

HP MC06 Notebook Battery
Testat riguros, inspectat
pentru siguranţă, cu
calitate asigurată.
Când cumpăraţi un
acumulator HP, cumpăraţi
încredere. Nu puteţi să
vedeţi ce este în interior. Nu
sunteţi prezent când se
fabrică acumulatorul. Aveţi
încrederea că HP elimină
riscurile pentru dvs. HP
furnizează un acumulator
de calitate testat riguros şi
inspectat în privinţa
siguranţei. De fiecare dată.

Putere când aveţi nevoie
●
Vă alimentează computerul portabil astfel încât să puteţi urmări un film, să
faceţi actualizări pe Facebook, să navigaţi pe YouTube, să jucaţi jocuri sau să vă
prindeţi în lucru.
Pentru viaţa dvs. în mişcare
●
Acest acumulator vă garantează până la 3,5–7,5 ore de funcţionare pentru a
vă menţine conectat şi destins indiferent unde mergeţi.
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Profil eficientizat
●
Acumulatorul subţire este aşezat la acelaşi nivel cu partea inferioară a
computerului portabil. Are un aspect îngrijit, fără a adăuga greutate sau
grosime computerului portabil.
Linişte în suflet
●
Garanţia limitată HP de 1 an vă asigură liniştea sufletească, datorită unui ciclu
lung de viaţă. Înseamnă 365 de zile în care nu trebuie să vă faceţi griji în
privinţa acumulatorului.

Fişă tehnică

HP MC06 Notebook Battery

Compatibilitate

Acumulatorul de notebook HP MC06 este compatibil cu notebook-uri HP ENVY: 15-ae100, 17-n000, m7-n000.

Dimensiuni

Despachetat: 206 x 54 x 10,45 mm

Greutate

Despachetat: 320 g

Durata de reîncărcare a
bateriei

Sistem OPRIT/mod standby: 2,1 ore; sistem PORNIT: 2,5 ore

Tipul bateriei

Litiu-ion cu 4 elemenţi

Garanţie

Garanţie comercială HP de 1 an

Informaţii suplimentare

număr produs: N2L86AA #ABB
Cod UPC/EAN: 889296920717

Ce se găseşte în cutie

Acumulator; documentaţie

Durata de viaţă a acumulatorului depinde de modelul produsului, de configuraţie, de aplicaţiile încărcate, de caracteristici, de utilizare, de funcţionalitatea wireless şi
de setările pentru gestionarea energiei. Capacitatea maximă a acumulatorului descreşte natural în timp şi ca urmare a utilizării. Pentru detalii suplimentare,
consultaţi analiza comparativă pentru acumulatoare MobileMark07, la www.bapco.com/products/mobilemark2007.
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Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute în
acest document se pot modifica fără înştiinţare prealabilă. Anumite caracteristici pot varia de la model la model. Singurele garanţii
pentru produsele şi serviciile HP sunt specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic
din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru
erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din documentaţia de faţă.
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