Datasheet

HP Power Pack Plus 12000
Laad onderweg op.

Het slim ontworpen HP
Power Pack Plus 12000 is
een handige
oplaadoplossing voor
onderweg. In de
sportschool of in de pauze
tussen twee lessen – je zit
nooit zonder stroom dankzij
deze essentiële mobiele
oplader.

Perfecte reisgezel
●
Kabelbeheer was nog nooit zo simpel. Deze Power Pack hoes, met zijn
robuuste ontwerp en plaats voor kabels en netadapter, is het ideale accessoire
als je onderweg wilt opladen.
Superkrachtig
●
Grote capaciteit en hoge laadsnelheid. Dit Power Pack kan een smartphone vijf
maal volledig opladen en laadt twee mobiele devices tegelijk op.
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Door HP als betrouwbaar getest
●
Dit Power Pack laadt niet alleen op. Het biedt betrouwbare bescherming met
uitgebreide beveiligingskenmerken van HP en een jaar garantie.

Datasheet

HP Power Pack Plus 12000

Compatibiliteit

Laadt de meeste smartphones en tablets op.

Afmetingen

Zonder verpakking: 153 X 66 X 99,7 mm
In verpakking: 110 x 178 x 108 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 330 gr
In verpakking: 0,66 kg

Type batterij

12.000 mAh laadcapaciteit

Voeding

Uitvoer: 2 USB-type A uitgangen van 5 V/1 A (max) en 5 V/2,1 A (max)
Invoer: Type C 5 V/3 A en micro-USB-poort van 5 V /2,1 A
Laadt twee apparaten tegelijk op

Garantie

1 jaar HP commerciële garantie

Extra informatie

P/N: M6H76AA #ABB
UPC/EAN code: 889296674467

Meegeleverd in de doos

Power Pack; USB-netadapter met Type C-connector; USB-kabel; Beknopte handleiding; Garantiekaart
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Uitgaande van een smartphonebatterij van 2000 mAh.

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model
variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services.
Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere
fouten of omissies in dit materiaal.
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