גיליון נתונים

HP Power Pack Plus 12000
טען גם כשאתה בדרכים.
תוכל ליהנות מטעינה גם כשאתה
בדרכים עם ערכת הטעינה
והאחסון HP Power Pack Plus
 12000המעוצבת בחוכמה .בין
אם אתה נמצא בחדר הכושר או
מתרוצץ בין כיתות הלימוד ,ערכת
הטעינה הניידת תמיד תספק את
רמת העוצמה הדרושה לך.

מתוכננת לנסיעות
● ניהול כבלים מעולם לא היה קל יותר .נרתיק הנסיעה לערכת הטעינה והאחסון הוא האביזר הנלווה המושלם לנסיעות
הודות לעיצובו העמיד והאחסון המשולב לכבלים ולמתאם .AC
עוצמה רבה.
● קיבולת גבוהה וטעינה מהירה .ערכת טעינה ואחסון זו כוללת עד חמש טעינות מלאות של סמרטפון ,ויכולה לטעון שני
1
התקנים ניידים בו-זמנית.
אמינות שנבדקה על-ידי HP
● ערכת טעינה ואחסון זו מספקת יותר מטעינה מהירה בלבד .קבל הגנה ומהימנות עם מאפייני הבטיחות המקיפים
והאחריות המוגבלת למשך שנה אחת של .HP

גיליון נתונים

HP Power Pack Plus 12000

תאימות

לטעינת רוב הטלפונים החכמים ומחשבי הלוח.

משקל

מחוץ לאריזה 0.33 :ק"ג
ארוז 0.66 :ק"ג

ממדים

סוללה

מחוץ לאריזה 99.7 X 66 X 153 :מ"מ
ארוז 108 x 178 x 110 :מ"מ

קיבולת טעינה של 12,000 mAh

נתוני מתח וזרם

פלט 2 :יציאות  - USBאחת מסוג  Aעם הספק של  5וולט 1/אמפר )לכל היותר( ושנייה עם הספק של  5וולט 2.1/אמפר )לכל היותר(
קלט :כניסה מסוג  Cעם הספק של  5וולט 3/אמפר וכניסת  Micro USBעם הספק של  5וולט  2.1/אמפר
לטעינה של שני התקנים בו-זמנית

מידע נוסף

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

אחריות

תכולת האריזה

אחריות מסחרית של  HPלמשך שנה אחת

ערכת טעינה ואחסון; מתאם  ACל USB-עם מחבר מסוג  ;Cכבל  ;USBמדריך הפעלה מהירה; כרטיס אחריות

1מתאים לגודל סוללת סמרטפון של .2000 mAh
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