Спецификация

HP Power Pack Plus 12000
Презареждане в
движение.

Наслаждавайте се на
удобно зареждане в
движение с интелигентно
проектирания HP Power
Pack Plus 12000.
Независимо дали сте във
фитнеса или тичате между
часовете, можете да
поддържате дните си
заредени с мобилното
зареждане, което ви е
необходимо.

Проектиран да бъде в движение
●
Управлението на кабелите никога не е било толкова лесно. Този
захранващ комплект е перфектният спътник за хора на път със своя
издръжлив дизайн и вградено съхранение за кабели и мрежов адаптер.
Много мощ
●
Голям капацитет и бързо зареждане. Този захранващ комплект съдържа
до пет пълни зареждания на смартфон и може да зарежда две мобилни
устройства едновременно.
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Надежден и тестван от HP
●
Този захранващ комплект предоставя повече от просто бързо зареждане.
Получавате защита и надеждност с разширени функции за защита на HP
и едногодишна ограничена гаранция.

Спецификация

HP Power Pack Plus 12000

Съвместимост

Зарежда повечето смартфони и таблети.

Размери

без опаковка: 153 X 66 X 99,7 мм
Опакован: 110 x 178 x 108 мм

Тегло

без опаковка: 0.33 кг
Опакован: 0,66 кг

Батерията

12 000 mAh капацитет на зареждане

Характеристики на
захранването

Изходи: 2 – USB type A изход със стойност 5 V/1 A (макс.) и 5 V/2,1 A (макс.)
Входове: Type C 5 V/3 A и микро-USB порт със стойност 5 V/2,1 A
Зарежда до две устройства едновременно

Гаранция

1 година търговска гаранция на HP

Допълнителна
информация

№ на продукт: M6H76AA #ABB
UPC/EAN код: 889296674467

Какво има в кутията

Захранващ комплект; USB мрежов адаптер с конектор Type C; USB кабел; Кратко ръководство за
потребителя; Гаранционна карта

Приема се размер на батерията на смартфона от 2000 mAh.
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