Karta produktu

HP Power Pack Plus 18000
Niewielkie rozmiary.
Olbrzymia moc.

Nie zostaniesz już bez
zasilania podczas podróży.
Zapewnij sobie zasilanie
smartfona, tabletu lub
notebooka dzięki ogromnej
pojemności, inteligentnej
konstrukcji i całkowitej
niezawodności zestawu
zasilania HP Power Pack
Plus o pojemności 18000.

Zaprojektowany z myślą o podróżach
●
Zarządzanie kablami nigdy nie było tak łatwe. Ten zestaw zasilania to
doskonały sposób na ładowanie w podróży dzięki zintegrowanemu schowkowi
na kable i adapter AC oraz wytrzymałej konstrukcji.
Najwyższa jakość zasilania
●
Ogromna pojemność łączy się z ogromną mocą. Zapewnia do 8 pełnych
ładowań smartfona lub zasilanie maksymalnie 4 urządzeń jednocześnie, z
czego jednym może być notebook HP.
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Produkt przetestowany zgodnie ze standardami niezawodności HP
●
Ten zestaw zasilania zapewnia więcej niż tylko błyskawiczne ładowanie.
Zyskaj ochronę i niezawodność dzięki rozbudowanym funkcjom
bezpieczeństwa HP i rocznej, ograniczonej gwarancji.

Karta produktu

HP Power Pack Plus 18000

Zgodność

Ładuje większość smartfonów, tabletów i większość notebooków HP.

Wymiary

Z opakowania: 153 × 66 × 116,7 mm
Zapakowane: 174 × 190 × 108 mm

Waga

Z opakowania: 0,48 kg
Zapakowane: 1,16 kg

Akumulatora

67,7 W oznacza długie godziny zasilania (stanowi odpowiednik 18 000 mAh)

Najmocniejsze cechy

Wyjście: 1–USB 1,0 A, 1–USB 2,1 A, 1–3 A typ C, 1–19 v PC
Wejście: DC 19 V, 3,5 A (maks.), 65 W, adapter zasilający AC w zestawie
Ładuje trzy urządzenia jednocześnie

Gwarancja

Roczna gwarancja komercyjna HP

Informacje dodatkowe

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

Zawartość opakowania

Zestaw zasilania; 65 W adapter AC; Przewód USB typ C; Kabel do ładowania notebooka; Adapter do końcówek od
7,4 mm do 4,5 mm; Przewód USB; Instrukcja obsługi; Karta gwarancyjna

Założono korzystanie ze smartfona o pojemności akumulatora 2000 mAh
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Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie
może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie.
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