Specifikace

HP Power Pack Plus 18000
Malé balení. Ohromný
výkon.

Nezůstaňte na příštím
dlouhém výletě bez energie.
Udržujte svůj smartphone,
tablet nebo notebook nabitý
s napájecí sadou HP Power
Pack Plus 18000, která se
vyznačuje masivní
kapacitou, chytrým
designem a velmi
spolehlivým provozem.

Stvořena k cestování
●
Vedení kabelů nebylo nikdy snazší. Tato napájecí sada Power Pack v pouzdře
je perfektním společníkem pro nabíjení na cestách. Vyznačuje se odolným
provedením a má vnitřní úložný prostor pro kabely a napájecí adaptér.
Maximální výkon
●
Masivní kapacita nabízí ohromný napájecí výkon. Můžete až osmkrát plně
nabít smartphone nebo nabíjet až čtyři zařízení současně, přičemž jedním z
nich může být notebook HP.
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Spolehlivost a kvalita HP
●
Tato napájecí sada Power Pack nenabízí jen rychlé nabíjení. Získejte ochranu a
spolehlivou funkčnost s obsáhlými funkcemi zabezpečení od HP a jednoletou
omezenou zárukou.

Specifikace

HP Power Pack Plus 18000

Kompatibilita

Nabíjí většinu smartphonů, tabletů a většinu notebooků HP.

Rozměry

Bez obalu: 153 x 66 x 116,7 mm
Balení: 174 x 190 x 108 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,48 kg
Balení: 1,16 kg

Baterie

67,7 watthodin energie odpovídá 18 000 mAh

Funkce napájení

Výstup: 1 port USB 1,0 A, 1 port USB 2,1 A, 1 port USB Type C 3 A, 1 port 19v PC
Vstup: DC 19 V, 3,5 A (max.), včetně napájecího adaptéru 65 W (AC)
Nabíjí tři zařízení současně

Záruka

Jednoletá komerční záruka HP

Další informace

P/N: M6H77AA #ABB
Kód UPC/EAN: 889296674498

Co je obsaženo v krabici

Napájecí sada Power Pack; Napájecí adaptér 65 W (AC); Kabel USB Type C; Napájecí kabel k notebooku; Adaptér
koncovky 7,4 mm na 4,5 mm; Kabel USB; Úvodní příručka; Záruční list

Předpokládaná kapacita baterie smartphonu 2 000 mAh
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