Adatlap

HP Power Pack Plus 18000
Kis méret. Óriási
teljesítmény.

Előzze meg utazásai során
a lemerült akkumulátorok
okozta kellemetlenségeket.
Tartsa okostelefonját,
táblagépét vagy
noteszgépét feltöltve a
hatalmas kapacitással és
intelligens kialakítással
rendelkező, mindig
megbízható, 18000 mAh-s
HP Power Pack Plus
segítségével.

Utazásra tervezve
●
Minden korábbinál egyszerűbb kábelkezelés. Tartós kialakításának, valamint a
kábelek és a váltóáramú tápegység elhelyezésére szolgáló belső tárolójának
köszönhetően a Power Pack hordtasak a folyamatos töltöttséget biztosító
tökéletes útitárs.
Rendkívüli teljesítmény
●
Rendkívüli kapacitás és óriási teljesítmény. Akár nyolc okostelefon teljes
feltöltését és akár négy eszköz egyidejű áramellátását képes biztosítani,
amelyek közül az egyik a HP noteszgépe.
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HP által tesztelt, megbízható
●
A Power Pack nem csupán gyorstöltési lehetőséget kínál. A HP átfogó
biztonsági szolgáltatásai és az egyéves korlátozott jótállás révén védelmet és
megbízható működést biztosít.
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HP Power Pack Plus 18000

Kompatibilitás

Alkalmas a legtöbb okostelefon, táblagép és HP noteszgép töltésére.

Méretek

Kicsomagolva: 153 x 66 x 116,7 mm
Csomagolva: 174 x 190 x 108 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,48 kg
Csomagolva: 1,16 kg

Akkumulátor típusa

67,7 Wh, amely 18 000 mAh teljesítménynek felel meg

Energiaellátási jellemzők

Kimenet: 1 – 1,0 A-es USB, 1 – 2,1 A-es USB, 1 – 3 A-es C típusú, 1 – 19 V PC
Bemenet: 19 V egyenáram, 3,5 A (maximum), 65 W-os váltóáramú tápegység (tartozék)
Egyszerre három eszközt is képes tölteni

Garancia

1 éves HP kereskedelmi jótállás

További információ

Termékszám: M6H77AA #ABB
UPC/EAN-kód: 889296674498

A doboz tartalma

Power Pack; 65 W-os váltóáramú tápegység; C típusú USB-kábel; Noteszgép-töltőkábel; 7,4 mm–4,5 mm-es
fejjel ellátott adapter; USB-kábel; Rövid útmutató; Jótállási jegy

2000 mAh-s akkumulátorteljesítményű okostelefon esetén
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A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a
termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők
további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
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