Datablad

HP Power Pack Plus 12000
Ladda när du är på språng.

Gläd dig åt bekväm
medtagbar laddning med
den elegant utformade HP
Power Pack Plus på 12000.
Oavsett om du är på
gymmet eller på språng
mellan lektioner håller du
energin uppe med den
mobila laddningsmöjlighet
du behöver.

Designad för att följa med överallt
●
Kabelhantering har aldrig varit enklare. Denna Power Pack-påse är perfekt att
ha med sig tack vare den hållbara konstruktionen och inbyggda förvaringen för
kablar och nätadapter.
Massor av kraft
●
Stor kapacitet och snabb laddning. Denna Power Pack rymmer upp till fem
fulla laddningar av smarttelefoner och kan ladda två mobila enheter samtidigt.
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HP-testad och pålitlig
●
Denna Power Pack ger mer än bara snabb laddning. Få skydd och
tillförlitlighet med HPs omfattande säkerhetsfunktioner och ett års begränsad
garanti.

Datablad

HP Power Pack Plus 12000

Kompatibilitet

Laddar de flesta smarttelefoner och plattor.

Yttermått

Utan emballage: 153 x 66 x 99,7 mm
Förpackat: 110 x 178 x 108 mm

Vikt

Utan emballage: 0,33 kg
Förpackat: 0,66 kg

Batterityp

12 000 mAh laddningskapacitet

Strömförsörjning

Utmatning: 2 – USB-utmatning av typ A på upp till 5 V/1 A (max) och 5 V/2,1 A (max)
Inmatning: C-inmatning på 5 V/3 A och mikro-USB-portklassad inmatning på 5 V/2,1 A
Laddar två enheter på samma gång

Garanti

1 års HP kommersiell garanti

Ytterligare information

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

Medföljer

Power Pack; USB-nätadapter med en kontakt av typ C; USB-kabel; Snabbstartguide; Garantikort

Förutsätter smarttelefonbatteri i storleken 2 000 mAh.
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