Φύλλο δεδομένων

HP Power Pack Plus 18000
Μικρό μέγεθος. Τεράστια
ισχύς.

Μη μείνετε χωρίς μπαταρία
στο επόμενο μεγάλο ταξίδι
σας. Διατηρήστε το
smartphone, το tablet ή τον
φορητό σας υπολογιστή
φορτισμένο με την
τεράστια χωρητικότητα,
την έξυπνη σχεδίαση και
την απόλυτη αξιοπιστία
που προσφέρει το HP
Power Pack Plus 18000.

Σχεδίαση για μέγιστη φορητότητα
●
Η διαχείριση των καλωδίων δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη. Αυτό το Power Pack
είναι το ιδανικό αξεσουάρ φόρτισης για τις μετακινήσεις σας, καθώς έχει
ανθεκτική σχεδίαση και ενσωματωμένες θέσεις για καλώδια και τροφοδοτικό
AC.
Η απόλυτη ισχύς
●
Η τεράστια χωρητικότητα συναντά την ασυναγώνιστη ισχύ. Φορτίστε
πλήρως το smartphone σας έως οκτώ φορές ή φορτίστε τέσσερις συσκευές
ταυτόχρονα, μεταξύ των οποίων και τον φορητό σας υπολογιστή ΗΡ.
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Έλεγχοι και αξιοπιστία ΗΡ
●
Αυτό το Power Pack σάς προσφέρει πολλά περισσότερα από μια γρήγορη
φόρτιση. Εξασφαλίστε προστασία και αξιοπιστία με τις εκτεταμένες
λειτουργίες ασφάλειας της HP και την περιορισμένη εγγύηση ενός έτους.

Φύλλο δεδομένων

HP Power Pack Plus 18000

Συμβατότητα

Φορτίζει τα περισσότερα smartphone και tablet, και τους περισσότερους φορητούς υπολογιστές HP.

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 153 x 66 x 116,7 mm
Συσκευασμένο: 174 x 190 x 108 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,48 kg
Συσκευασμένο: 1,16 kg

Τύπο της μπαταρίας

Απόδοση ενέργειας 67,7 W που αντιστοιχεί σε 18.000 mAh

Χαρακτηριστικά ισχύος

Έξοδος: 1 USB 1.0A, 1 USB 2.1A, 1 3A Type C, 1 19v PC. Είσοδος: DC 19 V, 3,5 A (μέγ.). Περιλαμβάνεται
τροφοδοτικό AC 65 W. Φορτίζει τρεις συσκευές ταυτόχρονα

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 1 έτους

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Περιεχόμενα συσκευασίας

Power Pack; Τροφοδοτικό AC 65 W; Καλώδιο USB Type-C; Καλώδιο φόρτισης φορητού υπολογιστή;
Προσαρμογέας 7,4 mm σε 4,5 mm; Καλώδιο USB; Οδηγός γρήγορης έναρξης; Κάρτα εγγύησης
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Με την προϋπόθεση ότι το smartphone διαθέτει μπαταρία 2.000 mAh

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε
μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η
HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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