Φύλλο δεδομένων

HP Power Pack Plus 12000
Φόρτιση καθ' οδόν.

Απολαύστε την ευκολία
που παρέχει η φόρτιση καθ'
οδόν με το έξυπνα
σχεδιασμένο HP Power
Pack Plus 12000. Τώρα,
μπορείτε να φορτίζετε τις
φορητές συσκευές σας
όποτε θέλετε, είτε είστε
στο γυμναστήριο είτε
τρέχετε να προλάβετε τα
μαθήματά σας.

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.
Μοναδική ισχύς
●
Μεγάλη χωρητικότητα και γρήγορη φόρτιση. Αυτό το Power Pack παρέχει
δυνατότητα πλήρους φόρτισης smartphone έως και πέντε φορές, καθώς και
ταυτόχρονης φόρτισης δύο φορητών συσκευών.
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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 12000

Συμβατότητα

Φορτίζει τα περισσότερα smartphone και tablet.

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 153 x 66 x 99,7 mm
Συσκευασμένο: 110 x 178 x 108 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,33 kg
Συσκευασμένο: 0,66 kg

Τύπο της μπαταρίας

Χωρητικότητα φόρτισης 12.000 mAh

Χαρακτηριστικά ισχύος

Έξοδος: 2 έξοδοι USB Type-A με ονομαστική τιμή 5 V/1 A (μέγ.) και 5 V/2,1 A (μέγ.). Είσοδος: Type C 5 V/3 A και
Micro USB με ονομαστική τιμή 5 V/2,1 A. Φορτίζει δύο συσκευές ταυτόχρονα

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 1 έτους

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Περιεχόμενα συσκευασίας

Power Pack; Τροφοδοτικό AC με βύσμα USB Type-C; 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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