Dataark

HP Power Pack Plus 12000
Lad når du er på farten.

Gled deg over praktisk
lading når du er på farten,
med den smart utformede
HP Power Pack Plus 12000.
Uansett om du er på
treningssenter eller løper
mellom forelesninger, kan
du holde dagene i gang med
mobillading når du trenger
det.

Utformet for reise
●
Kabelhåndtering har aldri vært enklere. Denne Power Pack-vesken er den
perfekte ladekompanjongen når du er på farten, med robust design og
integrert lagringsplass for kablene og AC-adapteren.
Mye kraft.
●
Stor kapasitet og rask lading. Batteripakken kan holde opptil fem fulle ladinger
for smarttelefoner og kan lade to mobilenheter samtidig.
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HP-testet og pålitelig
●
Denne batteripakken gir mer enn bare hurtiglading. Få beskyttelse og
pålitelighet med omfattende sikkerhetsfunksjoner fra HP og ett års begrenset
garanti.

Dataark

HP Power Pack Plus 12000

Kompatibilitet

Lader de fleste smarttelefoner og nettbrett.

Mål

Pakket ut: 153 x 66 x 99,7 mm
Pakket: 110 x 178 x 108 mm

Vekt

Pakket ut: 0,33 kg
Pakket: 0,66 kg

Batteritype

12 000 mAh ladekapasitet

Strømfunksjoner

Utgang: 2 – USB type A med utgangseffekt på 5 V/1 A (maks) og 5 V / 2,1 A (maks)
Inngang: Type C 5 V/3 A og mikro-USB-port med effekt på 5 V /2,1 A
Lader to enheter samtidig

Garanti

1-årig HP kommersiell garanti

Tilleggsinformasjon

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

Innhold i esken

Batteripakke; USB AC-adapter med koblingspunkt av type C; USB-kabel; Hurtigstartveiledning; Garantikort

Forutsetter at smarttelefonen har en batteristørrelse på 2000 mAh.
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Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i
dette dokumentet kan endres uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter
og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil
eller utelatelser.
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