Dataark

HP Power Pack Plus 12000
Genoplad på farten.

Den smarte HP Power Pack
Plus 12000 giver dig belejlig
opladning, når du er på
farten. Du kan være sikker
på, at dine enheder altid kan
oplades – også når du står i
træningscenteret eller løber
fra et møde til det næste.
Designet til at være på farten
●
Det har aldrig været lettere at holde styr på kablerne. Power Pack-etuiet er
perfekt til opladning på farten på grund af dets holdbare design og indbyggede
opbevaring til kabler og vekselstrømsadapteren.
Kraftfuld
●
Stor kapacitet og hurtig opladning. Power Pack giver op til fem fulde
opladninger af din smartphone og kan oplade to enheder ad gangen.
HP-testet og pålidelig
●
Power Pack giver mere end bare hurtig opladning. Med
HP-sikkerhedsfunktioner og 1 års begrænset garanti får du pålidelig
beskyttelse.
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Dataark

HP Power Pack Plus 12000

Kompatibilitet

Oplader de fleste smartphones og tablet-pc'er.

Mål

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

Vægt

Udpakket: 0,33 kg
Pakket: 0,66 kg

Batteritype

Kan oplade 1200 mAh

Strømegenskaber

Udgang: 2 – USB-A-output ved 5V/1A (maks.) og 5 V/2,1 A (maks)
Indgang: Type C 5 V/3 A og mikro-USB-port med 5 V/2,1 A
Oplader to enheder på samme tid

Garanti

HP's 1-års garanti

Yderligere oplysninger

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

Kassens indhold

Power Pack; USB-vekselstrømsadapter med C-stik; USB-kabel; Startvejledning; Garantikort
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Forudsætter batteri på 2000 mAh i smartphonen

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan
ændres uden varsel. Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i
de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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