Veri sayfası

HP Power Pack Plus 12000
Hareket halinde şarj edin.

Akıllıca tasarlanmış HP
Power Pack Plus 12000 ile
hareket halinde kolay şarj
fırsatının keyfini çıkarın. İster
spor salonunda olun ister
dersten derse koşuyor olun,
ihtiyaç duyduğunuz mobil
şarj olanağıyla gün boyunca
gücünüz tükenmesin.

Seyahatlere özel tasarım
●
Kablolarla baş etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu Güç Paketi, dayanıklı
tasarımı ve kablolar ile AC adaptörü için sahip olduğu tümleşik saklama
sunması sayesinde hareket halindeyken kullanmak üzere mükemmel bir şarj
cihazıdır.
Yüksek güç
●
Geniş kapasite ve hızlı şarj. Bu Güç Paketi beş adede kadar akıllı telefonu şarj
edecek güce sahiptir ve aynı anda iki mobil cihazı şarj edebilir.
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HP testi yapılmış ve güvenilir
●
Bu Güç Paketi hızlı şarjdan fazlasını sunar. Kapsamlı HP güvenlik özellikleri ve
bir yıllık sınırlı garanti sayesinde koruma ve güvenilirlik elde edin.
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Uyumluluk

Çoğu akıllı telefon ve tabletleri şarj eder.

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 153 x 66 x 99,7 mm
Paketli: 110 x 178 x 108 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,33 kg
Paketli: 0,66 kg

Batarya tipi

12000 mAh şarj kapasitesi

Güç Özellikleri

Çıkış: 2 - nominal 5 V/1 A (maks.) ve 5 V/2,1 A (maks.) çıkışa sahip USB Type A
Giriş: 5 V/3 A çıkışa sahip Type C ve nominal 5 V /2,1 A çıkışa sahip Mikro USB bağlantısı
Aynı anda iki cihazı şarj edebilir

Garanti

1 yıllık HP Ticari Garantisi

Ek bilgiler

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

Kutudakiler

Güç Paketi; Type C konektöre sahip USB AC adaptörü; USB kablosu; Hızlı Başlangıç Kılavuzu; Garanti kartı

Akıllı telefon pil boyutunun 2000 mAh olduğu varsayılır.
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