Спецификация

HP Power Pack Plus 18000
Малка опаковка.
Огромна мощ.

Не оставайте без заряд на
батерията при
следващото си дълго
пътуване. Поддържайте
смартфона, таблета или
преносимия си компютър
заредени с огромния
капацитет, интелигентен
дизайн и абсолютна
надеждност на HP Power
Pack Plus 18000.

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.
Максимална мощ
●
Огромният капацитет среща огромната мощ. Получавате до осем пълни
зареждания на смартфон или зареждате до четири устройства
едновременно, като едно от тях може да е преносимия ви компютър HP.
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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 18000

Съвместимост

Зарежда повечето смартфони, таблети и повечето преносими компютри HP.

Размери

без опаковка: 153 X 66 X 116,7 мм
Опакован: 174 x 190 x 108 мм

Тегло

без опаковка: 0,48 кг
Опакован: 1,16 кг

Батерията

67,7 Wh енергиен еквивалент на 18 000 mAh

Характеристики на
захранването

Изходи: 1-USB 1.0A, 1-USB 2.1A, 1-3A Type C, 1-19v PC
Входове: 19V прав ток, 3,5 A (макс.), включен е 65 W мрежов захранващ адаптер
Зарежда до три устройства едновременно

Гаранция

1 година търговска гаранция на HP

Допълнителна
информация

№ на продукт: M6H77AA #ABB
UPC/EAN код: 889296674498

Какво има в кутията

Захранващ комплект; Мрежов адаптер 65W; Кабел USB Type C; Кабел за зареждане на преносим компютър;
Адаптер от 7,4 мм към 4,5 мм; USB кабел; Кратко ръководство за потребителя; Гаранционна карта

Приема се размер на батерията на смартфона от 2000 mAh
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Продуктът може да се различава от показаните изображения. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Информацията в настоящия документ може да бъде променена без предварително уведомяване. Конкретните
характеристики може да се различават при различните модели. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са
указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този
документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни
грешки или пропуски в съдържанието на настоящото.
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