Fişă tehnică

HP Power Pack Plus 18000
Pachet mic. Putere uriaşă.

Nu mai rămâi fără energie în
următoarea călătorie lungă.
Menţii smartphone-ul,
tableta sau notebook-ul
încărcate cu capacitatea
masivă, designul inteligent
şi fiabilitatea totală a
dispozitivului HP Power
Pack Plus 18000.

Conceput să călătorească
●
Gestionarea cablurilor nu a fost niciodată mai simplă. Această husă cu bloc de
alimentare este însoţitorul perfect pentru încărcare în deplasare, având un
design durabil şi compartimente pentru cabluri şi pentru adaptorul de c.a.
Putere supremă
●
Capacitate masivă şi putere uriaşă. Beneficiezi de până la opt încărcări
complete pentru smartphone sau alimentezi până la patru dispozitive
simultan, unul dintre acestea fiind notebook-ul HP.
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Produs testat de HP şi fiabil
●
Acest bloc de alimentare oferă nu numai încărcări rapide. Beneficiezi de
protecţie şi fiabilitate cu caracteristicile de securitate HP extinse şi de garanţia
limitată de un an.

Fişă tehnică

HP Power Pack Plus 18000

Compatibilitate

Încarcă multe smartphone-uri, tablete şi majoritatea notebook-urilor HP.

Dimensiuni

Despachetat: 153 X 66 X 116,7 mm
Împachetat: 174 x 190 x 108 mm

Greutate

Despachetat: 0,48 kg
Împachetat: 1,16 kg

Tipul bateriei

67,7 waţi-oră de energie echivalentă cu 18000 mAh

Caracteristici alimentare

Ieşire: 1 USB 1,0 A, 1 USB 2,1 A, 1 tip C 3 A, 1 PC 19 V
intrare: c.c. 19 V, 3,5 A (max.), adaptor de alimentare de 65 W c.a. inclus
încarcă trei dispozitive în acelaşi timp

Garanţie

Garanţie comercială HP de 1 an

Informaţii suplimentare

număr produs: M6H77AA #ABB
Cod UPC/EAN: 889296674498

Ce se găseşte în cutie

Bloc de alimentare; adaptor de c.a. de 65 W; cablu USB tip C; cablu de încărcare notebook; adaptor de capăt de la
7,4 mm la 4,5 mm; cablu USB; ghid de pornire rapidă; fişă de garanţie

Presupune un acumulator de smartphone de 2000 mAh
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Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute în
acest document se pot modifica fără înştiinţare prealabilă. Anumite caracteristici pot varia de la model la model. Singurele garanţii
pentru produsele şi serviciile HP sunt specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic
din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru
erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din documentaţia de faţă.
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