Dataark

HP Power Pack Plus 18000
Liten pakke. Masse strøm.

Ikke gå tom for strøm på
den neste lange reisen din.
Hold smarttelefonen,
nettbrettet eller en bærbar
PC oppladet, med den
kraftige kapasiteten, det
smarte designet og den
totale påliteligheten til HP
Power Pack Plus 18000.

Utformet for reise
●
Kabelhåndtering har aldri vært enklere. Denne Power Pack-vesken er den
perfekte ladekompanjongen når du er på farten, med robust design og
integrert lagringsplass for kablene og AC-adapteren.
Maksimal kraft
●
Kraftig kapasitet møter enorm kraft. Få opptil åtte fulle oppladinger av
smarttelefoner eller strøm til opptil fire enheter samtidig, der én er den
bærebare PC-en din fra HP.
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HP-testet og pålitelig
●
Denne batteripakken gir mer enn bare hurtiglading. Få beskyttelse og
pålitelighet med omfattende sikkerhetsfunksjoner fra HP og ett års begrenset
garanti.

Dataark

HP Power Pack Plus 18000

Kompatibilitet

Lader de fleste smarttelefoner og nettbrett, samt de fleste bærbare PC-er fra HP.

Mål

Pakket ut: 153 x 66 x 116,7 mm
Pakket: 174 x 190 x 108 mm

Vekt

Pakket ut: 0,48 kg
Pakket: 1,16 kg

Batteritype

67,7 watt-timer strøm tilsvarende 18 000 mAh

Strømfunksjoner

Utgang: 1 USB 1.0 A, 1 USB 2.1 A, 1–3 A Type C, 1–19 V PC
Inngang: DC 19 V, 3,5 A (maks), 65 W AC-adapter inkludert
Lader tre enheter samtidig

Garanti

1-årig HP kommersiell garanti

Tilleggsinformasjon

P/N: M6H77AA #ABB
UPC/EAN code: 889296674498

Innhold i esken

Batteripakke; 65 W AC-adapter; USB type C-kabel; Ladekabel for bærbar PC; Adapter med kontakt på 7,4 mm til
4,5 mm; USB-kabel; Hurtigstartveiledning; Garantikort

Forutsetter at smarttelefonen har en batteristørrelse på 2000 mAh.
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