Folha de Dados

HP Power Pack Plus 18000
Pacote pequeno. Potência
enorme.

Não fique sem energia na
sua próxima viagem longa.
Mantenha o seu
smartphone, tablet ou
portátil carregado com a
capacidade gigantesca,
design inteligente e total
fiabilidade do HP Power
Pack Plus de 18000.

Desenhado para viajar
●
A gestão de cabos nunca foi tão fácil. Esta bolsa Power Pack é o companheiro
de carregamento em viagem perfeito com o seu design duradouro e
armazenamento integrado para cabos e adaptador de CA.
Energia derradeira
●
Uma capacidade gigantesca une-se a uma potência enorme. Consiga até oito
cargas completas de smartphone ou alimente até quatro dispositivos em
simultâneo, sendo um o seu portátil HP.
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Testado pela HP e fiável
●
Este Power Pack proporciona-lhe mais do que apenas um carregamento
rápido. Obtenha proteção e fiabilidade com as vastas funcionalidades de
segurança da HP e a garantia limitada de um ano.

Folha de Dados

HP Power Pack Plus 18000

Compatibilidade

Carrega a maioria dos smartphones, tablets e a maioria dos portáteis HP.

Dimensões

Fora da caixa: 153 x 66 x 116,7 mm
Embalado: 174 x 190 x 108 mm

Peso

Fora da caixa: 0,48 kg
Embalado: 1,16 kg

Tipo de bateria

67,7 watts de horas de energia equivalem a 18 000 mAh

Funcionalidades de
Alimentação

Saída: 1 USB de 1,0 A, 1 USB de 2,1 A, tipo C de 1-3 A, PC de 1-19 V
Entrada: CC de 19 V, 3,5 A (máx.), adaptador de CA de 65 W incluído
Carrega três dispositivos em simultâneo

Garantia

Garantia comercial HP de 1 ano

Informação adicional

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

Conteúdo da embalagem

Power Pack; Adaptador de CA de 65 W; Cabo USB tipo C; Cabo de carregamento de portátil; Adaptador de ponta
de 7,4 mm para 4,5 mm; Cabo USB; Guia de iniciação rápida; Cartão de garantia
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Assume um tamanho de bateria de smartphone de 2000 mAh.

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações
contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do
modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição
de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
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