Veri sayfası

HP MC06 Notebook Battery
Zorlu testlerden geçti,
güvenlik kontrolü yapıldı,
kalitesi onaylandı.
Bir HP aldığınızda, güven
satın alırsınız. İçinde ne
olduğunu göremezsiniz. Pil
üretilirken orada değilsiniz.
Riskleri ortadan kaldırmak
için HP'ye güvenin. HP zorlu
testlerden geçen, güvenlik
kontrolü yapılan, kalitesi
onaylı bir pil sunar. Her
zaman.

Güç, gerek duyduğunuz anda
●
Dizüstü bilgisayarınıza sağladığı güç ile film izleyebilir, Facebook hesabınızı
güncelleştirebilir, YouTube'da sörf yapabilir, oyun oynayabilir ve eksik kalan
işlerinizi tamamlayabilirsiniz.
Mobil hayatınız için
●
Bu pil, nerede olursanız olun bağlantıda kalmanızı ve eğlenmenizi sağlamak
için size 3,5-7,5 saate kadar pil ömrü sağlar.(1)
Akıcı profil
●
İnce pil dizüstü bilgisayarınızın alt kısmında çıkıntı yapmaz. Dizüstü
bilgisayarınıza ağırlık veya yığın ilave etmeksizin sade bir görünüm sağlar.
Gönül rahatlığı
●
HP'nin 1 yıllık sınırlı garantisi, uzun bir kullanım ömrü ile içinizin rahat olmasını
sağlar. Pil için kesinlikle endişe duymayacağınız 365 gün.
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Uyumluluk

HP MC06 Dizüstü Bilgisayar Pili, HP ENVY Dizüstü Bilgisayarı ile uyumludur: 15-ae100, 17-n000, m7-n000.

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 206 x 54 x 10,45 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 320 g

Pil Doldurma Süresi

Sistem KAPALI/Bekleme Modunda: 2,1 saat; Sistem AÇIK: 2,5 saat

Batarya tipi

4 hücreli Lityum iyon

Garanti

1 yıllık HP Ticari Garantisi

Ek bilgiler

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

Kutudakiler

Pil; Belgeler

Pil ömrü ürün modeline, yapılandırmaya, yüklenen uygulamalara, özelliklere, kullanıma, kablosuz ağ işlevlerine ve güç yönetimi ayarlarına göre değişiklik gösterir.
Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için www.bapco.com/products/mobilemark2007
adresindeki MobileMark07 pil performans bilgilerine bakın.
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