Datablad

HP MC06 Notebook Battery
Grundligt testat,
säkerhetsinspekterat,
kvalitetssäkrat.
När du köper ett HP-batteri
köper du pålitlighet. Du kan
inte se vad som finns inuti.
Du är inte där när batteriet
tillverkas. Du litar på att HP
eliminerar riskerna åt dig.
HP levererar ett rigoröst
testat, kvalitetssäkrat
batteri som genomgått en
säkerhetsinspektion. Varje
gång.

Kraft när du behöver den
●
Strömförsörjer din notebook så att du kan visa film, uppdatera Facebook, surfa
på YouTube, spela spel eller uppdatera dig om ditt arbete.
För ditt rörliga liv
●
Med det här batteriet får du en pålitlig drifttid på upp till 3,5–7,5 timmar så att
du kan vara uppkopplad oavsett vart du tar dig.
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Strömlinjeformad profil
●
Det tunna batteriet sitter i nivå med datorns botten. Det ger ett stilrent
utseende utan någon extra vikt eller utstickande delar.
Sinnesro
●
HPs 1-åriga begränsade garanti ger dig sinnesro med en lång livscykel. Det
innebär 365 dagar då du inte behöver oroa dig över batteriet.
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HP MC06 Notebook Battery

Kompatibilitet

Batteriet till den bärbara HP MC06-datorn är kompatibelt med HP ENVY bärbar dator: 15-ae100, 17-n000,
m7-n000.

Yttermått

Utan emballage: 206 x 54 x 10,45 mm

Vikt

Utan emballage: 320 g

Batteriladdningstid

Systemet AV/i vänteläge: 2,1 timmar; Systemet PÅ: 2,5 timmar

Batterityp

4-cells litiumjon

Garanti

1 års HP kommersiell garanti

Ytterligare information

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

Medföljer

Batteri; Dokumentation

Batteritiden varierar beroende på produktmodell, konfiguration, inlästa program, funktioner, användning, trådlös funktion och inställningar för
energisparfunktioner. Batteriets maxkapacitet minskar naturligt ju längre det används. Se MobileMark07-batteritestet på www.bapco.com
/products/mobilemark2007 om du vill ha mer information.
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Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta
dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. Specifika funktioner kan skilja sig mellan olika modeller. De enda
garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna.
Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad
information.
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